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V Plzni dne 30.12.2021 

 

 

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. 

 

 

Vážení, 

 

tímto Vás na základě zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádám 

o poskytnutí informací k níže položeným otázkám.  

 

K předmětným dotazům sděluji, že moje advokátní kancelář SILOVSKÝ & SILOVSKÝ advokátní 

kancelář s.r.o., zastupuje v trestní věci obžalovaného , která je Okresním soudem 

 vedena pod sp. zn. , rodiče poškozeného nezletilého . 

 

Z podané obžaloby Okresní státní zástupkyně se podává, že obžalovanému . je kladeno 

za vinu, že jako primář dětského oddělení a zároveň službu konající Domažlické nemocnice, a.s., 

Kozinova 292, Domažlice přijal nezletilého M. S. (t.č. dítě ve věku 15 měsíců), který spolykal 

nejméně 10 ks syrových fazolí, a po prvotním vyšetření stanovil postup léčby spočívající ve 

vpravení nejméně 300 ml solného roztoku připraveného z jeho pokynu z 0,5 litru vlažné vody a 3 

polévkových lžic kuchyňské soli do žaludku nezletilého za pomoci nasogastrické sondy a Janettovy 

stříkačky, a to za účelem vyvolání zvracení.  

 

Takto zvoleným postupem obžalovaný nezletilému dítěti aplikoval koncentrovaný 15% roztok 

NaCl v koncentraci 2566 mmol NaCl/l, tedy v množství 42x vyšším, než je fyziologický denní 

příjem pro dítě o hmotnosti 12,1 kg.  

 

V důsledku tohoto postupu došlo u nezletilého ke snížení objemu buněk a k narušení jejich činnosti, 

když na tyto změny jsou zvláště citlivé buňky mozkové a z důvodu extrémně vysoké koncentrace 

podaného roztoku NaCl došlo rychle ke změnám v centrálním nervovém systému s výraznou 

dehydratací buněk mozku a s výrazným otokem intersticiálních prostor. Následně u nezletilého 

došlo téhož dne k zástavě srdce a dechu, když i přes prováděnou kardiopulmonální resuscitaci se 

tyto funkce nepodařilo obnovit a nezletilý téhož dne zemřel, přičemž bezprostřední příčinou smrti 

nezletilého byl těžký otok mozku, který vznikl v důsledku iontové dysbalance po podání 

hypertonického roztoku a metabolického rozvratu.  
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Výčet jednotlivých dotazů: 

 

1) Kolikrát byl ve Vašem zařízení v době od 1.1.2011 do 1.12.2021 za účelem vyvolání zvracení 

u pacienta do dvou let věku (dále jen „pacient“ nebo „nezletilý pacient“) aplikován léčebný 

postup spočívající ve vpravení hypertonického solného roztoku do žaludku nezletilého 

pacienta za pomoci nasogastrické sondy a stříkačky? 

2) Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, jaká byla zvolena 

koncentrace solného roztoku a v jakém množství byl roztok do pacienta vpraven? 

 

3) Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, jaká konkrétně byla 

zvolena následná péče o pacienta (standartní x intenzivní)? 

 

4) Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, došlo následně u daného 

pacienta k vyšetření hladiny sodíku v krvi? 

 

5) Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, došlo někdy v souvislosti 

s tímto postupem u nezletilého pacienta k otoku mozku? 

 

6) Pakliže shora popsaný postup byl ve sledovaném období aplikován, došlo někdy v souvislosti 

s tímto postupem k úmrtí nezletilého pacienta? 

 

7) Pakliže shora popsaný postup ve sledovaném období aplikován nebyl, sdělte prosím, 

z jakých důvodů se tak nestalo? 

 

8) Jaký je ve Vašem zařízení běžný (nejčastěji používaný) lékařský postup, pakliže má být u 

nezletilého pacienta do dvou let věku vyvoláno zvracení? 

 

9) Jaký je ve Vašem zařízení běžný (nejčastěji používaný) lékařský postup, pakliže má u 

nezletilého pacienta do dvou let věku dojít k výplachu žaludku? 

 

 

Za odpověď na výše uvedené dotazy předem mnohokrát děkuji. Vaše odpovědi na výše položené 

otázky prosím zašlete elektronicky, a to do datové schránky ID 62dpgxf. 

 

 

 

V úctě, 

 

        
   

 




