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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: pátek 13. listopadu 2020 10:34
Komu:
Předmět: RE: Zadost o informace dle z. c. 106/1999 Sb.
Přílohy: využití lůžkové kapacity 2018 a 2019.pdf

Dobrý den, v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
 
Lipertová 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové 
tel. 495 832 174 

 
-------- Původní zpráva -------- 
Předmět: Zadost o informace dle z. c. 106/1999 Sb. 
Datum: 2020-10-29 22:38 
Odesílatel: 
Adresát: 
 
Dobrý den, 
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím žádám o poskytnutí následujících informací k 
využití lůžkové kapacity (lůžkového fondu) ve vašem 
zdravotnickém zařízení. Pokud je to možné, prosím, uveďte dané 
údaje v % (tak, jak je to uváděno na Hlídač státu 
https://www.hlidacstatu.cz/kapacitanemocnic), pokud ne, prosím uveďte 
počet obsazených lůžek/počet lůžek celkem. 
 
1) Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče 
(ARO a JIP - dospělí) v roce 2019 a 2018? 
2) Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče 
(ARO + JIP - dospělí) v říjnu a v lednu roku 2019 a v říjnu a 
lednu roku 2018? 
3) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s 
kyslíkem - dospělí v roce 2019 a 2018? 
4) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s 
kyslíkem - dospělí  v říjnu a v lednu roku 2019 a v říjnu roku 
2018? 
5) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů ECMO v říjnu a lednu 
roku 2019 a 2018? 
6) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů UPV (umělá plicní 
ventilace) v říjnu a lednu roku 2019 a 2018? 
7) Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? 
8) Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? 
9) Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 
2019? 
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Pokud se ptám na počty za roky 2018 a 2019, žádám o poskytnutí 
údajů za každý rok zvlášť. 
 
Žádám o poskytnutí informací elektronicky, a to zasláním na 
e-mailovou adresu 

Pokud jsou tyto přesné informace 
dohledatelné online, 
samozřejmě mi plně postačuje odkaz na dané zdroje. 
 
Za poskytnutí informací velmi děkuji. 
 
S upřímným pozdravem 
 

 
--  
 
---------------------------------------------------------- 

, advokátní koncipient 
Telefon: +420 

 
        [2] 
       Bez virů. www.avg.com [2] 
 
 
 
Links: 
------ 
[1]
[2] http://www.avg.com/email-
signature?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sig-
email&amp;utm_content=webmail 



Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - vybrané informace z Fakultní nemocnice Hradec Králové

12.11.2020

pořadí požadavek 2018 2019

leden říjen rok leden říjen rok

1) - 2) Průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO a JIP - dospělí) v % 79,9 81,9 77,7 79,3 83,3 78,8

3) - 4) Průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí v % - - - - - -

5) Průměrná obsazenost přístrojů ECMO v % 10,5 4,8 0,0 3,2

6) Průměrná obsazenost přístrojů UPV (umělá plicní ventilace) v % 55,8 54,3 51,3 51,1

7) Průměrný přepočtený počet úvazků lékařů na ARO a JIP - dospělí 54,99 69,70

8) Průměrný přepočtený počet sester na ARO a JIP - dospělí 373,93 372,51

9) Průměrný počet plicních ventilátorů 63,0 63,0

Pozn.: K otázkám 3)  a  4): nesledovali jsme




