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VÁŠ DOPIS ZN.:    

ZE DNE:                 3  6. 2021   

NAŠE ZN.:              254/21/UhP   

VYŘIZUJE: Uherek   

TEL.: 577 552 300   

E-MAIL: uherek@bnzlin.cz   

DATUM:                  7. června 2021   

 

Re: stížnost ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) informačního zákona 
 
 
Vážená paní ředitelko, 
 
do Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB) byl doručen Váš dopis, který se obsahově týká personálních 
změn na gynekologicko-porodnického oddělení KNTB a který byl podán dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. V dopise jste poukázala na okolnosti péče o  pacientky 
s endometriózou a dotazovala jste se, jak bude dále tato péče zajištěna či organizována. Na tento dopis 
jsme Vám odpověděli dne 26. 5. 2021. 
 
V návaznosti na to jste nám dne 3. 6. 2021 doručila stížnost dle § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“). Ve stížnosti trváte na poskytnutí informací.  
 
Domníváme se, že nadále požadujete informace, jež nelze podřadit pod ust. § 2 odst. 1 zákona, 
ale právě pod § 2 odst. 4 zákona, tedy požadujete sdělení názorů, budoucích rozhodnutí a vytváření 
nových informací, na které přitom zákon nedopadá.  
 
Vámi požadované informace či spíše obecné organizační záležitosti chodu oddělení a poskytované 
zdravotní péče by měly být spíše diskutovány mezi pacientkou a jejím ošetřujícím lékařem, nikoliv 
prostřednictvím zákona. Ten je totiž zacílen na to, aby se na jeho základě sdělovaly výlučně informace 
zaznamenané na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého 
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního (srov. § 3 odst. 3 
zákona). 
 
Avšak v zájmu již dříve zmíněné transparentnosti a odstranění sporů postupujeme obdobně dle § 16a 
odst. 5 zákona a k Vašim dotazům uvádíme následující:  
 
Jakým konkrétním způsobem komunikuje KNTB s pacientkami s endometriózou, které měly 
do konce tohoto roku naplánované operace: 
U pacientek, které jsou již objednány k operaci, nedochází k žádné změně a platí termín, který jim byl 
dán. Některé z nich jsou již v těchto dnech (po uvolnění „protikoronavirovych“ opatření) operovány. 
V právě uplynulém týdnu se operovaly pacientky s diagnózou endometriózy  odložené v listopadu 
loňského roku. 
 
Zda a kdy nemocnice bude tyto pacientky kontaktovat:  
Pokud mají pacientky termín k operaci a pokud nedojde k nepředvídaným okolnostem, tak samy přijdou 
k příjmu, a není proto třeba je ze strany KNTB kontaktovat.  
Ženy, kterým byla operace odložena kvůli omezení operativy a přednostnímu řešení onkologických 
pacientek, již byly informovány. Pokud tomu tak nebylo (situace se měnila každý den v době největší 
krize související s COVID-19), mohou samy pacientky kontaktovat ambulanci  pro léčbu endometriózy 
a domluvit se na novém termínu operace nebo vyšetření.   
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Zda pacientkám KNTB doporučí pro léčbu endometriózy jiné pracoviště: 
V současnosti operace pacientek s endometriózou v KNTB provádíme. Případná volba jiného 
pracoviště je tak zcela na rozhodnutí samotné pacientky.  
 
Zda centrum, resp. pracoviště pro léčbu endometriózy v KNTB pokračuje a kdo jej vede: 
Jak vyplývá z výše uvedeného, pracoviště pro léčbu endometriózy v KNTB stále pokračuje. Nyní 
se diskutuje i o určitě změně filosofie přístupu k endometrióze (tato debata probíhá i celorepublikově 
s odlišnými pohledy). Poté se rozhodne o dalším postupu. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o multidisciplinární přístup se zapojením několika lékařů a odbornosti není dle nás vedoucí osoba centra 
t. č. prioritní otázkou. V ambulanci pro léčbu endometriózy, indikační ambulanci i na pracovišti expertní 
ultrazvukové diagnostiky jsou vždy přítomni erudovaní lékaři, kteří  se diagnostice a léčbě (i operativě) 
věnovali. Získání certifikátu k léčbě endometriózy není dle nás jediným kritériem kvality a jsou pracoviště 
v ČR, která tento certifikát nevlastní, ale poskytují špičkovou péči o pacientky s endometriózou. 
Na našem pracovišti se budeme snažit v tomto trendu pokračovat. 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
doc. MUDr. Michal Filip, Ph. D.    Ing. Martin Déva    
předseda představenstva    člen představenstva 

 


