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K
dyž matka měsíčního
chlapce neposlechla zdra-
votníky a odmítla večer
opustit jednotku intenziv-
ní péče, zavolali policii.

„Byla jsem tam. Matka argumen-
tovala tím, že kojí a že nezletilé dítě
má podle zákona právo na nepřetr-
žitou přítomnost zákonného zá-
stupce. Policie jí dala za pravdu,“

popisuje jeden z mnoha konflikt-
ních případůmezi rodičimalých pa-
cientů a zdravotníky předsedkyně
spolku JunoMoneta Petra Langová,
která informuje zájemce o jejich
právech a koordinuje stížnosti.
Ženu, na kterou zdravotníci zavo-

lali policii, zastupuje jako zmocněn-
kyně u soudu. „Tehdy to sice do-
padlo dobře, ale celý ten boj byl ne-
smyslný a zbytečný. Pro matku to
bylo frustrující, cítila se ponížená,
traumatizovaná. U soudu, který se
táhne už dva roky a dosud nepadl
verdikt, se žena domáhá odškodně-

ní. Jde jí o to, aby se tyto případy ne-
opakovaly. Odškodné chce věnovat
nemocnici na vybudování zázemí
pro rodiče,“ vysvětluje Langová.

„Rodiče jsou pro dítě oporou“
Na soud se s její pomocí chtějí obrá-
tit i další lidé včetně ženy, kterou
při vyšetření oddělili od autistické
dcery. „Zdravotníci ji nechali na
chodbě. Ona pak zoufale bušila do
dveří, za kterými křičelo vyděšené
dítě,“ líčí Langová. Žaloby chystá
na nemocnice v Praze, Ústí nad La-
bem, Svitavách či Hradci Králové.

Nepříjemnosti zažívají rodiče ma-
lých pacientů i jinde, ačkoli podle
mínění části lékařů by nemuseli.
Například primář dětského odděle-
ní nemocnice v Havířově Hynek Ca-
nibal nepřetržitou přítomnost rodi-
čů při ošetření a hospitalizaci dítěte
vítá. „Já i moje vrchní sestra to zná-
me z Anglie. Rodiče jsou pro dítě
důležitou podporou, jsou našimi
partnery a mají vliv i na výsledek
léčby. Je to tak přirozené, že nechá-
pu, proč o tom musíme vůbec dis-
kutovat,“ říká Canibal.
Ne všichni zdravotníci ve stejném

zařízení to však vnímali stejně, pro-
to vedení nemocnice patrně jako
první v zemi vydalo neobvyklou
vnitřní směrnici. Ta zaměstnan-
cům nařizuje, že musí akceptovat
přítomnost rodičů při léčbě dítěte.
Největší potíže s rodiči dětí nyní

mají velké fakultní nemocnice, kte-
ré léčí hodně pacientů a řeší kom-
plikované případy. Jejich zástupci
sice shodně tvrdí, že rodiče také ví-
tají, ale nemohou všechny zájemce
hospitalizovat, protože pro ně
zkrátka nemají dostatek místa.
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Mnohé nemocnice v rozporu se zákonem brání rodičům zůstávat s dětmi

Neodejdu! Matky
se hádají s lékaři
Ivana Lesková
reportérka MF DNES

Derby Slavie
se Spartou
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VYSOČINA
Akvacentra čelí nárůstu cen energií,

a tak chystají úsporná opatření
Hrozí zvyšování vstupného, omezení

atrakcí, ale i přerušení provozu

První žena v čele vlády Italský prezident SergioMattarella včera pověřil sestavením nové vlády předsedkyni strany
Bratři Itálie GiorgiuMeloniovou. Ta se stane první ženou v čele italského kabinetu.Meloniová hned předložila se-
znam21ministrů: 11 z nich jmenovali Bratři Itálie, 5 Vzhůru Itálie a 5 Liga. Foto: Reuters

Sára Mazúchová
redaktorkaMF DNES

BRUSEL Evropští lídři se shodli na
opatřeních, kterými chtějí krotit
ceny zemního plynu. Návrh Evrop-
ské komise, který včera schválili,
obsahuje společné nákupy plynu
nebo povinnou solidaritu zemí
v případě nouze.
Případné zavedení celoevropské-

ho stropu na plyn se v návrhu Komi-
se zatím neobjevilo. Evropští lídři
chtějí nejprve zpracovat důklad-
nou analýzu přínosů i rizik. Důleži-

tým posunem však je, že poprvé
k takové úvaze svolilo i Německo,
kancléř Scholz totiž strop až dosud
odmítal.
Opatření, na nichž se evropští po-

litici shodli, by měla začít fungovat
už během listopadu. V účtech spo-
třebitelů se zatím neprojeví, jejich
cílem je spíš brzdit extrémní ná-
růsty na burze, které lze očekávat
na jaře příštího roku, až Evropě za-
čnou docházet plynové zásoby.
I společné nákupy plynu, pokud
k nim státy přistoupí, se na českých
fakturách projeví až napřesrok.

Pokračování na str. 5

Jelizaveta Sůvová
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N apětí kolem okupovaného
ukrajinského města Cherson
na jihu země stoupá, vývoj tu

v posledních dnech nabírá na obrát-
kách.
Moskva spěšně evakuuje civilisty

z pravého břehu Dněpru, ruský
vůdce Vladimir Putin vyhlásil v re-
gionu stanné právo a velitel invaziv-
ních sil Sergej Surovikin slíbil „těž-
ká rozhodnutí“. Co si pod tím před-
stavit, neupřesnil.

Na stole jsou ale v podstatě jen
dvě možnosti: pro Rusko další bo-
lestivý ústup, nebo částečná evaku-
ace vojsk a krvavý boj o město. Vý-
sledek blížícího se střetu bude pro
oba hráče klíčový. Pro Rusko po
řadě proher na severu i východě
Ukrajiny může mít až fatální násle-
dek. Cherson je jediným regionál-
ním centrem, které Rusové dobyli,
a to aniž jej úplně zdevastovali.
Analytici ale upozorňují, že ruská

armádamůžemít větší problém než
ztrátu Chersonu, pokud se Ukrajin-
ci rozhodnou táhnout z opačné stra-
ny. Pokračování na str. 6
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Povede Itálii Nová premiérka Giorgia MeloniováEU koupí plyn společně,
cenový strop zatím není

Nové otázky
v testu Strana 12

Vzdá se Rusko Chersonu,
hlavní válečné trofeje?
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