
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600

762 75 Zlín
IČ: 27661989

DIČ: CZ27661989

V Bruselu, dne 3.5.2021

Otevřený dopis pacientek s endometriózou: žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás jménem pacientek, které zastupujeme jako pacientská organizace ENDO Talks
CZ z.s. zaměřená na endometriózu.
Byli jsme kontaktováni pacientkami MUDr. Trhlíka s informací o jeho odvolání z postu primáře
gynekologického oddělení, jakož i skutečností, že jeho plánované operace byly zrušeny.

Vzhledem k tomu, že tyto pacientky nedostaly náhradní termín pro své zákroky předpokládáme, že se
jednalo o změnu rychlou a neplánovanou. Pan doktor je v komunitě považován za profesionála
s lidským, empatickým přístupem. Tato změna vyvolává proto pochybnosti a otázky. Proto Vás
prosíme o informaci, z jakého důvodu byl z postu primáře odvolán. Pokud by se jednalo o závažné
pochybení ve výkonu jeho lékařské praxe, považujeme za nutné tuto skutečnost pacientkám sdělit.

Dále Vás prosíme o vyjádření, jakým způsobem budete postupovat při následné komunikaci s
pacientkami, jejichž operace byly zrušeny. V tuto chvíli obdržely od personálu nemocnice pouze
informaci, že náhradní termíny operací vypsány nejsou a bližší informace jim bude možné poskytnout
nejdříve za 3 týdny.

Prosím uvažte, že některé pacientky na zákrok čekají několik týdnů, ne-li měsíců (i z důvodu
pandemických opatření). Endometrióza je nemoc velmi bolestivá a některé ženy zásadně paralyzuje v
jejich běžném životě. Proto vkládají naději na zlepšení svého stavu právě do zákroku. Často je na
tento zákrok také navázána následná péče v centrech asistované reprodukce. Pro některé ženy je s
ohledem na jejich věk důležité znát časový rámec plánovaných zákroků.

Prosíme Vás proto o informování o dalších krocích tak, aby se pacientky, zejména ty, které měly
naplánované zákroky v těchto dnech, mohly podle této nově vzniklé situace zařídit. Zejména je
zajímá, zda bude pokračovat centrum pro léčbu endometriózy. Kdo toto centrum povede? Na jaké
pracoviště se mohou pacientky nyní obrátit?

Ženy se s důvěrou obrátily právě na Vaše pracoviště a svěřily se do rukou MUDr. Trhlíka. V současné
chvíli jsou z celé situace zaskočené. Věříme proto, že díky tomuto dopisu dostanou pacientky takové
odpovědi, aby se i v budoucnu mohly na Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně opět s důvěrou
obrátit.

Předem děkujeme za odpovědi.

S pozdravem,

Bc. Michaela Lebeda, MBA
ředitelka ENDO Talks CZ z.s.
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