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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: 9. ledna 2017 7:21
Komu: ' @gmail.com'
Předmět: RE: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím
Přílohy: FNHK_novorozenci_vyziva_2008-2016.pdf

Důležitost: Vysoká

Vážená paní magistro, 
 
v příloze Vám zasíláme požadované údaje za léta 2008 - 2016.  
 
V předchozích obdobích se záznam novorozence (odkud je informace o druhu výživy získána) pořizoval do 
papírových formulářů a ty byly odevzdány na Ústav zdravotnických informací a statistiky, kde byla data uložena do 
společné databáze. Proto Vám ohledně let 2000 - 2008 doporučujeme obrátit se právě tam, neboť Fakultní 
nemocnice Hradec Králové tyto údaje neuchovává a již je nemá k dispozici. 
 
Pěkný den. 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
tel. 495 832 174 
 
> --------------------------- Původní zpráva  
> ---------------------------- 
> Předmět: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  
> přístupu k informacím 
> Od:        @gmail.com> 
> Datum:     27 Prosinec 2016, 23:40 
> Komu:      fnhk@fnhk.cz 
> ---------------------------------------------------------------------- 
> ---- 
>  
> Vážená paní, vážený pane, 
>  
> dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacích, ve  
> znění pozdějších předpisů, žádám o sdělení, kolik novorozenců bylo při  
> propuštění z FN Hradec Králové vyživováno kojením, dokrmem, umělou či  
> parenterální výživou. Prosím o údaje z let 2000-2015 (rozdělené dle jednotlivých let). 
> Pokud budete mít v době odpovědi k dispozici i data za rok 2016, pak  
> prosím i o tato. 
>  
> Odpověď prosím zašlete elektronicky na tuto emailovou adresu. 
>  
> Děkuji a zůstávám s pozdravem 
> Mgr. 

 



Počet propuštěných novorozenců z FN HK podle druhu výživy

OAZS, 3.1.2017

výživa počet propuštěných novorozenců v letech

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

kojení (pouze kojení) 2 256 2 320 2 213 2 021 2 019 1 953 2 149 2 037 1 974

příkrm 226 253 274 274 346 358 321 337 347

umělá (pouze umělá) 177 222 217 190 257 186 252 226 239

parenterální (mimostřevní) 10 11 20 17 8 11 8 2 35

celkem 2 669 2 806 2 724 2 502 2 630 2 508 2 730 2 602 2 595

Pozn.: 

1. Statistika se týká všech hospitalizovaných novorozenců, tj. včetně těch, kteří se nenarodili ve FN HK.

2. Počet novorozenců a druh výživy se získává ze záznamu novorozence v NIS, jehož obsah se odevzdává na ÚZIS.

3. V roce 2016 nejsou pravděpodobně počty ještě úplné.




