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Zápisník
Příběhy,
které berou
dech

U
zavření turnovské po-
rodnice bude prošetřo-
vat policie. Na její ad-
resu putuje podnět,

který žádá prověřit postup vede-
ní nemocnice i města, které je je-
jím zřizovatelem, prošetřit mož-
né ohrožení pacientů a také úplat-
kářství.

„Zrušit porodnici ve čtvrtém nej-
větším městě v kraji je obrovským
krokem ke snížení komfortu obyva-
tel. Doufám, že díky policejnímu
šetření konečně přestane být mlže-
no a vyjde na povrch pravda, proč
k uzavření dochází,“ říká Aleš Ho-
ření, který podnět k prošetření po-
dal.

Prvotním důvodem vedoucím
ke konci porodnice v Turnově byl
odchod jednoho z lékařů do sou-
kromé sféry. Zbývající porodníci
by na nonstop provoz gynekologic-
ko-porodnického oddělení nestači-
li. Vedení nemocnice dostalo od
města za úkol sehnat za odcházejí-
cího lékaře náhradu. I přes součas-

nou složitou situaci ve zdravotnic-
tví se to podařilo. Nový doktor, zá-
stupce primáře liberecké porodni-
ce Jindřich Koudela, měl zájem
o turnovský primariát.

Doktoři reagovali obsáhlým pro-
hlášením, ve kterém odmítají po-
rodnici dál provozovat, a v přípa-
dě nástupu nového primáře hrozí
výpovědí. Tím by nemocnice při-
šla i o gynekologii. Porodníci si stě-
žují například na nedostatek krve
a léků či nepřítomnost cévního chi-
rurga, což podle nich může vést k
ohrožení života.  „Žádám prošetřit
tato tvrzení. Myslím, že tím radu
města, která o uzavření porodnice
rozhodla, uvedli v omyl. A pokud
to je pravda, tak vážné ohrožení
hrozí pacientům nejen na porodni-
ci, ale i gynekologii a hlavně na chi-
rurgii,“ říká Hoření.

Pro Turnov je uzavření porodni-
ce velmi citlivou záležitostí. Na
zdejším portálu Turnovskovak-
ci.cz se o tom vedou obsáhlé dis-
kuze a padlo v nich i několik ano-

nymních obvinění z přijímání
úplatků. „Chtěl bych, aby i toto po-
licie prošetřila. Stejně tak, zda se
město o majetek stará, jak mu zá-
kon ukládá, tedy s péčí řádného
hospodáře. Uzavření porodnice a
předtím dětského lůžkového oddě-
lení za to nepovažuji,“ podotýká
Hoření.

Konec turnovské porodnice po-
važuje za chybu i doktor Koude-
la, který tu mohl nastoupit.

„Uznávám, že porodnictví je jed-
ním z nejrizikovějších oborů. Při-
padá mi ale, že turnovští porodní-
ci dosáhli svého. Asi tak půl hodi-
ny před mojí schůzkou s ředite-
lem nemocnice postavili vedení
svým prohlášením před hotovou
věc,“ uvedl Koudela. V úvahu
podle něj připadalo i to, že si při-
vede celý nový tým. Problém nevi-
dí ani v nedostatečném počtu po-
rodů. „Srovnatelné špitály mají

700–800 porodů a takový potenci-
ál na Turnovsku je,“ míní. Rada
města však v poměru šest ku
třem rozhodla o konci porodni-
ce. „Obávám se, že rodičky bude
čekat nepříjemné cestování mezi
porodnicemi,“ dodal Koudela.

Jaroslav Hoření

LIBERECKÝ KRAJ (iDNES, ČTK) Váž-
ným zraněním skončila o víkendu
v Harrachově jízda německého tu-
risty. Na dětském bobu najel do
sloupu vleku. Podle členů Horské
služby byl nejspíše opilý, v jeho
kapse totiž našli prázdnou lahev
rumu. „Zjistili jsme, že mladík utr-
pěl kvůli nárazu do kovového slou-
pu vážné poranění hlavy,“ uvedl
Pavel Jirsa, zástupce náčelníka kr-
konošské Horské služby. Po zá-
kladním ošetření naložili záchra-
náři zraněného turistu na saně a
sněžným skútrem ho odvezli na
místo, kde mohl přistát vrtulník
přivolaný z Liberce (viz foto).

Němec však nebyl jediným, ke
kterému vyjížděli záchranáři. Po
pátečním dešti totiž sjezdovky
hodně zmrzly a několik lidí tak utr-
pělo zranění. V Harrachově spadli
čtyři lyžaři z lanovky, v Jablonci
nad Jizerou a Aldrově skončili sjez-
daři po srážkách v bezvědomí.

Počet nehod zřejmě souvisí s
těžkým terénem, který hory o ví-
kendu lyžařům nachystaly. „V pá-
tek hodně pršelo a v noci na sobo-
tu to umrzlo. Bylo to hodně těž-
ké,“ prozradil vedoucí harrachov-
ské lanovky Milan Goč.

Krátce
JILEMNICE

Lidé už nemusí
kvůli vodě dojíždět
Obyvatelé Jilemnicka již nemu-
sí kvůli vodě dojíždět. Severo-
české vodovody a kanalizace tu
ve Vodárenské ulici otevřeli no-
vou pobočku ve Vodárenské
ulici. „Nové zákaznické cent-
rum je v blízkosti stanice auto-
busu i železniční zastávky Hra-
bačov, je zde i možnost parko-
vání přímo v areálu Severočes-
kých vodovodů a kanalizací,
kde se centrum nachází,“ uve-
dl Bohdan Soukup, generální
ředitel společnosti. V provozu
je centrum v pondělí, středu
a pátek. (jh)

ZÁSADA

Obec chce rozhlas
Jednou z hlavních věcí, do kte-
ré chce městys Zásada letos in-
vestovat, je obecní rozhlas.
„Opravdu nám chybí. Pokud
například chceme oznámit, že
nepoteče v určitý den voda,
musíme psát SMS zprávy a na
každého mobilní číslo nemá-
me,“ poznamenala starostka
městyse Libuše Ducháčková.
Dále v Zásadě chtějí dát peníze
na opravy základní a mateřské
školy a zkulturnit rozlučkové
místo. (bra)

S e sevřenými ústy a otevře-
nou knihou jsem kráčela
Prahou. Je to už zhruba

deset let zpátky. Místo toho,
abych se kochala jarním slun-
cem, četla jsem věci, které se
odehrávají v místech, kam pa-
prsky rozhodně nedolehnou. Ka-
rin Jäckelová ve své knize Už ne-
jsem vaše dcera popisuje šokují-
cí zpověď mladé dívky, která
byla sexuálně zneužívaná svými
rodiči. A až po sedmnácti letech
našla odvahu podat trestní ozná-
mení. Na tuto knihu jsem si
vzpomněla po přečtení článku
o uchovávání dětské pornogra-
fie. Přestože mladík svým chová-
ním nikomu neublížil, jak správ-
ně řekl soudce Fišer, někdo to
předtím udělat musel. Proto je
roční vězení za držení dětské
pornografie, kterou měl v počí-
tači a na datových nosičích, na-
místě. Mladík si odbude jen rok,
dítě bude trpět celý život.

Už šestého března má v turnovské nemocnici
proběhnout poslední porod. Konec zdejší porodnice
je však předmětem žádosti o prošetření, která putuje
na policii.

Situace v jablonecké nemocnici je
kritická. Výpověď do dnešního
dne nestáhl ani jeden z dvaačtyři-
ceti lékařů. Pokud se nic nestane
do pátečního rána, nemocnice zve-
řejní informace o jejím dalším fun-
gování.

Včera proběhlo jednání s vede-
ním jablonecké nemocnice a s lé-
kařským klubem. „V případě, že
tento týden lékaři výpovědi nestáh-
nou, oznámíme informace o cho-
du jednotlivých oddělení v pátek,“
uvedla mluvčí jablonecké nemoc-
nice Petra Krajinová.

Vedení nemocnice ještě vyčká-
vá, jak dopadne vyjednávání v rám-

ci České republiky a lékařské ko-
mory. Nyní v Jablonci připravují
plán, jak by mohla jednotlivá oddě-
lení fungovat. Kritická situace je
například na gynekologii, kde chtě-
jí kromě primáře odejít všichni lé-
kaři, stejně jako doktoři z oddělení
ORL a anesteziologové.

Jak zmínil ředitel jablonecké ne-
mocnice Vít Němeček, sami zvýšit
platy lékařům nemůžou. „Ani měs-
to ani nemocnice na ně peníze
nemá,“ upřesnil ředitel. Podle něj
je jisté, že pokud lékaři výpovědi
nestáhnou, omezí v nejbližších
dnech počty operací, přestanou
částečně objednávat k porodům a

uzavřou některá lůžková oddělení.
Zatímco v Městské nemocnici v

Jablonci na platy nejsou peníze, v
České Lípě se rozhodli, že lékaře
podpoří. Nemocnice jim dala slib,
že dostanou přidáno. Výše částky
bude záviset na délce praxe a dosa-
ženém vzdělání. Jedná se o pět,
šest a půl a osm tisíc korun. „Šest-
náct výpovědí z dvaadvaceti běží
dál. Očekáváme, že v tomto týdnu
své rozhodnutí změní i další kole-
gové,“ podotkl mluvčí nemocnice
Petr Pokorný.

Další ohroženou nemocnicí je
ta liberecká. Odejít chce pětatřicet
lékařů. (bra)

Lenka
Brabencová
redaktorka
MF DNES

Záchrana rekreanta Čtenář MF DNES Tomáš Pečírka zachytil o víkendu práci záchranářů v Harrachově v
Krkonoších. Ti pomáhali německému turistovi, který se těžce zranil, když se pokoušel sjet sjezdovku na bobech.
Narazil při tom do sloupu vleku. Foto: Tomáš Pečírka, http://mech.rajce.idnes.cz/

Další fotografie ze záchranné akce
najdete na adrese: mech.rajce.idnes.cz

LIBEREC (ČTK) Většina autobusů
Student Agency bude od úterý za-
jíždět na cestě z Liberce do Prahy a
zpět k terminálu městské hromad-
né dopravy v liberecké Fügnerově
ulici. Žluté autobusy kvůli tomu
budou z autobusového nádraží vy-
jíždět o 15 minut dříve než dosud.

Nedostaly však povolení k vjez-
du do terminálu, stavět budou
před ním na výstupní zastávce v
Blažkově ulici. Řešení už schválil
krajský úřad, nespokojeni jsou s
ním ale na dopravním odboru libe-
reckého magistrátu – obávají se ne-
hod. „Záliv je určen jen pro výstup
cestujících z městských a příměst-
ských autobusů, nikoli pro nástup
do dálkových linek,“ řekl Pavel Ry-
chetský, vedoucí odboru. Zastávka
je na frekventované komunikaci,
po níž projíždějí stovky autobusů i
nákladních a osobních aut. Podle
Rychetského bude jen otázkou
času, kdy někoho při nakládce za-
vazadel nějaké auto porazí.

Podle Dopravního podniku
měst Liberec a Jablonec je to však
nejvhodnější řešení, jak umožnit
stání autobusům Student Agency
a neblokovat terminál městské do-
pravy. „Vytížení terminálu je ob-
rovské, na osmi stanovištích se
denně vystřídá na 2 000 spojů,“ po-
psala mluvčí Martina Poršová.

Žluté autobusy
pustí do centra,
ale ne na terminál

rajce.idnes.cz

Zánik porodnice vyšetří policie

Počkají 4 dny, pak omezí operace

Pozor na lyžích. Sjezdovky jsou jak kluziště
V Krkonoších vyjížděli záchranáři hned k několika úrazům. Ošetřovali i německého mladíka, který na bobu narazil do sloupu

Potřebuje Turnov porodnici? Nebo
mohou ženy dojíždět do Liberce?
Pište na jaroslav.horeni@mfdnes.cz


