From: Lucie Šafaříková <safarikova.l@volny.cz>
Subject: Re: Fwd: pacient V.K.
To: "martin stransky" <martinstransky@yahoo.com>
Date: Tuesday, October 13, 2009, 12:08 PM
Díky,
souhlasím. Motivem našeho návrhu musí být výlučně zájem pacienta - V.K., který se v
důsledku dekompenzace osobnostní poruchy dostává pod drtivý tlak médií a mezinárodní
politiky, se svými názory je izolován, což ještě více prohlubuje jeho poruchu a vede k
eskalaci patologického chování. Jako lékaři jsme si vědomi jeho ohrožení a považujeme za
povinnost podniknout kroky k ochraně jeho zdraví. Tím bychom se elegantně vyhnuli
riziku přímé konfrontace s V.K., neboť jednáme v jeho zájmu a jakékoliv politické motivy
vylučujeme. Vše musí být korektní a medicínsky zdůvodněné. Já bych do toho šel určitě,
mám další dvě kolegyně, pokusím se získat další. Myslím, že by stačilo tak deset lidí. Mohli
bychom se tomu přes víkend věnovat a po neděli případně podat. Návrh může být stručný,
se stanovením přesné diagnózy ať si poradí soudem určená komise expertů. Je to jistě
nestandardní postup, podle mého názoru se ale nestandardní situace jinak řešit nedá.
Jsem si jistý, že by to mělo velký ohlas doma i v zahraničí. Dr. Hubálka chovám v hluboké
úctě, jeho názor pro mne bude moc důležitý.
Zdravím. J.H., mobil 724264407
P.S. Podání návrhu jsem konzultoval se soudkyní, která se na podobné případy
specializuje. Ujistila mne, že návrh může podat kdokoliv, jeho součástí má být lékařská
zpráva. Totéž vyplývá z příslušného formuláře na webu. Účastníkem tedy nemusí být
zdravotnické zařízení.
Drahá kolegyně, kolegové,
přeposílám vyjádření Dr. Stránského a Dr. Hubálka. V příloze jsem připravil pracovní verzi návrhu
zbavení způsobilosti. Prosím o Vaše připomínky a doplňky.Obratem je zapracuji. Na dalších
signatářích intenzivně pracuji, bez Vaší pomoci to nepůjde, moje kontakty v oboru psychiatrie a
psychoterapie jsou limitované. Zkuste prosím s návrhem seznámit své spolehlivé kolegy. V
medializaci určitě problém nebude, ani u nás, ani v zahraničí. S ohledem na zájem návrh
urychleně realizovat jsem změnil program a zůstávám o víkendu v Praze. Můžeme návrh
finalizovat mailem a pak se v sobotu nebo v neděli sejít k podpisu konečné verze. Tu by měl ještě
shlédnout právník. Máte nějakého?
Prosím o Vaše vyjádření a mobilní spojení, já mám 724264407

MUDr. Jan Hnízdil, Evropská 89, Praha 6

