Vážená veřejnosti,
protože nemocnice FN Brno neustále mezi zdravotní personál i do médií šíří názor, že události okolo našeho syna Matěje
ze dne 1. 5. 2010 jsou důsledkem „přípustného lékařského rizika“ a nikoliv pochybením nemocnice a jejich pracovníků, rozhodli
jsme se zveřejnit k uvedené věci podrobné informace o průběhu kritického večera i o krocích FN Brno po této události. Toto činíme
až nyní, protože teprve nyní skončily u soudu výpovědi všech svědků, a nechtěli jsme, aby naše zveřejněné informace jejich výpovědi
ovlivnily.
Popis události z roku 2010
- Dne 26. 4. 2010 se Matěj podrobuje běžné operaci mandlí, protože měl časté angíny, jinak byl ale úplně zdravý a normální malý kluk.
- Dne 1. 5. 2010 odpoledne začíná z rány krvácet, což je komplikace, která se objevuje u 3-4% pacientů s tímto zákrokem
– potud to považujeme za zmíněné „lékařské riziko“.
- Podstupuje akutní druhou operaci, na kterou ale asi hodinu čeká, než se uvolní sál.
- Konkrétní místo krvácení není při této operaci nalezeno, jiný operatér není k operaci zavolaný, do krvácející rány po mandlích mu
jsou všité tampóny.
- Po této operaci je Matěj umístěný zpět na pokoj na běžné oddělení, nikoliv na dospávací pokoj, JIP ani oddělení ARO.
- Matěj je ještě spící převezen na toto běžné oddělení ORL, kde je ale na noční směně kriticky málo personálu - pouze 1 sestra
(až na 25 pacientů) a pouze 1 lékařka, která však zároveň slouží i na příjmové ambulanci (což je i v jiné budově a o 4 patra níže) a
vykonává současně i konziliární činnost po celém areálu nemocnice. Je evidentní, že došlo ke krvácení a akutní operaci v oblasti dýchacích cest
a nebylo nalezeno místo krvácení, přesto je na toto oddělení Matěj umístěn a není důkladně hlídán ani předepsaně sledován !!!
- Dvě hodiny po této (akutní) operaci Matěj začíná zvracet natrávenou krev, kterou spolykal
- Matka se snaží přivolat sestru pomocí přivolávacího zařízení, ale nikdo nepřichází. Později se ukazuje, že přivolávací tlačítka
s nápisem „ALARM – přivolání sestry“ nefungují.
- Matěj začíná po chvíli vykašlávání zvratků z krku ještě více krvácet, sestru se konečně matce daří přivolat dalším křičením.
Matěj je stále u ní v náruči, pokud by jej položila, rozběhl by se za ní a kapačku by si vytrhnul. Při příchodu sestry tak již krvácí hodně
a sama sestra toto později označuje za velký a život ohrožující problém.
- Sestra však nevolá oddělení ARO, ale nejprve přináší další misku na zvratky a krev, aby nebyla zašpiněná postel, a poté odchází zpět na
sesternu, kde začíná telefonem shánět sloužící lékařku, která je ve spodní ambulanci a v jiné budově.
- Sestra se již do pokoje nevrací a Matěj kolabuje matce v náruči, dusí se ve vlastních zvratkách a krvi. Matka se dále pokouší
křičením a mačkáním tlačítka opět někoho přivolat. - Křikem však přivolá jen tatínka jednoho z dalších pacientů, který když vidí,
že je Matěj bezvládný, jde sestru hledat. Když ji nachází, odesílá jej sestra do svého pokoje, avšak ke zkolabovanému pacientovi se
ani nyní nevrací!
- Po několika minutách od kolapsu (a mnoho minut od počátku problémů) přichází sloužící lékařka, která jako první z personálu zjišťuje
že Matěj má zástavu, odebírá jej matce z náruče, pokládá jej na postel a masáží srdce zahajuje resuscitaci.
- Sestra stále není v pokoji zpět. Lékařka resuscitaci přerušuje! Matce žádné pokyny nedává a odchází z pokoje pryč. Jak se později
ukazuje, odchází si sama někam hledat resuscitační pomůcky. Matěj tak zůstává dále v zástavě, s přerušenou resuscitací a bez
jakékoliv pomoci!
- Tato lékařka také na sesterně iniciuje zavolání resuscitačního týmu z oddělení ARO a po chvíli se do pokoje vrací s ambuvakem.
- Matěj má plná ústa krve a zvratků, lékařka jej neodsává (nemá čím) a nevyužije ani na pokoji zavedeného kyslíku.
Jak se později ukázalo, chyběla příslušná redukce!
- Po chvíli přichází lékařka anestezioložka, která byla volána sestrou ze spodní ambulance na základě informace, že Matěj
znovu krvácí a že se bude muset podrobit dalšímu zákroku. K zákroku však již nedochází, protože Matěj zkolaboval.
Ani tato lékařka nemá žádné pomůcky s sebou.
- Společně se pokouší Matěje resuscitovat a teprve po dalších několika minutách přichází resuscitační tým z oddělení ARO,
který již má všechny potřebné pomůcky a po asi 35 minutové odborné resuscitaci obnovuje Matějovi životní funkce.
kde je uvedený do umělého spánku. Asi po 2 hodinách ještě jednou z krku krvácí
- Matěj jede na odd. ARO,
a tentokráte je již místo krvácení nalezeno a zastaveno (bohužel již pozdě).
- Později je mu diagnostikované silné poškození mozku z důvodu dlouhého času bez dýchání a bez podání kyslíku.
Šest konkrétních kroků nemocnice FN Brno po události s Matějem:
- Ředitel nemocnice vydává nařízení, že děti v těchto případech tj. opakované operace v rámci jedné hospitalizace, budou chodit
automaticky na JIP.
- Na toto konkrétní oddělení ORL se instalují nová pacientská přivolávací zařízení.
- Šéf kliniky ARO vydává novou učebnici, kde jasně popisuje, že v těchto případech budou pacienti vždy předávány na oddělení JIP.
- Nemocnice dostavuje v dětské nemocnici tzv. dospávací pokoje, kam budou chodit pacienti v těchto případech a kde budou detailně
hlídáni.
- Nemocnice odmítá vydat soudu část originálů ručně psané dokumentace, vztahující se právě ke kritickému období a tvrdí, že se
jim „ztratila“ !!!
- Nemocnice, jako celek, získává, údajně jako jediná v Evropě,
při léčbě a na zdravotnickou dokumentaci.
… ale veřejně i u soudu zástupci FN Brno tvrdí, že postup ošetřování byl správný a k pochybení nedošlo.
My si to, z výše uvedených důvodů, nemyslíme a budeme dále hájit zájmy Matěje u probíhajícího soudu.
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