
Dotazy:  

 

1) Kdy započalo očkování ve Vaší nemocnici proti onemocnění COVID-19 a kolik osob bylo ve Vaší 

nemocnici k dnešnímu dni naočkováno?  

 

2. ledna 2021, naočkováno k 7. 10. 2021 celkem 90 490 osob.  

 

Vedete si tuto statistiku? Pokud ano, je možné ji poskytnout za jednotlivé měsíce?  

 

Níže předkládáme počet naočkovaných osob (aplikována alespoň 1 dávka) za jednotlivé měsíce: 

Leden     6 268 

Únor     4 963 

Březen   11 795 

Duben    15 345 

Květen   23 336 

Červen    7 517 

Červenec    9 823 

Srpen     7 419 

Září     3 471 

Říjen do 7. 10. 2021     553 

 

 

2) Očkujete i třetí dávkou, kolik 3 dávek jste již aplikovali a jaký byl věk pacientů, kterým byla třetí 

dávka podána?  

 

Ano, očkujeme od 24. 9. 2021 a k 7. 10. 2021 bylo podáno 364 třetích dávek. 

Očkovaní jsou osoby různých věkových skupin, věkovou statistiku si konkrétně nevedeme. 

 

 

3) Kolik zaměstnanců Vaší nemocnice je aktuálně naočkováno proti onemocnění COVID-19?  

 

K 15. 10. 2021 bylo naočkováno cca 4 600 zaměstnanců. Jedná se o zaměstnance, kteří byli 

očkováni ve FNHK, v případě, že se zaměstnanec nechal naočkovat jinde, není povinen nám tuto 

informaci sdělovat, pokud nechce čerpat výhody pro očkované. 

  

 

4) Máte přehled / statistiku, kolik jste měli hospitalizovaných pacientů s onemocnění COVID-19 od 

počátku epidemie? Kolik z nich bylo ve vážném stavu (JIP, připojení k umělé ventilaci atp.) a kolik 

v lehkém stavu? Jaké procento tvořili tito pacienti z celkového počtu hospitalizovaných pacientů 

(myšleno, kolik bylo hospitalizovaných pacientů s jinými chorobami než je COVID-19 a kolik 

s COVID-19)?  Pokud ano, máte možnost ji poskytnout za jednotlivé měsíce?  

  



  JIP Standard celkem 

březen 2020 3 4 7 

duben 2020 14 19 33 

květen 2020 3 4 7 

červen 2020 2 2 4 

červenec 2020 1 5 6 

srpen 2020 2 10 12 

září 2020 38 47 85 

říjen 2020 112 201 313 

listopad 2020 187 359 546 

prosinec 2020 181 370 551 

leden 2021 228 535 763 

únor 2021 276 606 882 

březen 2021 249 546 795 

duben 2021 126 206 332 

květen 2021 29 37 66 

červen 2021 9 7 16 

červenec 2021 6 5 11 

srpen 2021 2 3 5 

září 2021 2 3 5 

 

Počty pacientů hospitalizovaných s jinými chorobami, než je COVID-19, cíleně nesledujeme 

a získání těchto dát by vyžadovalo hlubší a časově náročnější analýzu, která by byla v souladu se 

zákonem zpoplatněna. 

 

 

5) Máte statistiku zemřelých pacientů na onemocnění COVID-19 ve Vaší nemocnici? Pokud ano, máte 

možnost ji poskytnout za jednotlivé měsíce?  

2020   2021  

Měsíc 

Zemřelí 

VE FN 

HK  Měsíc 

Zemřelí 

VE FN 

HK 

leden -  leden 75 

únor -  únor 120 

březen 1  březen 124 

duben 8  duben 57 

květen -  květen 15 

červen -  červen 2 

červenec -  červenec 1 

srpen -  srpen 0 

září 5  září 1 

říjen 33  říjen 0 

listopad 86  listopad  

prosinec 53  prosinec  

Celkem 186  Celkem 395 

 



Pozn. k tabulce: nemůžeme s absolutní jistotou prohlásit kdo „zemřel na COVID-19", neboť 

většina nemocných byla ve vážném stavu a nelze příčinu smrti tedy takto simplifikovat. 

 

 

6) V současné době se hodně řeší, kolik z nově hospitalizovaných pacientů je očkováno/neočkováno. 

Máte přehled/statistiku a případně od jakého data, evidujete nově hospitalizované pacienty s COVID-

19, kteří mají ukončené očkovaní, jsou po první dávce či jsou neočkovaní?  

 

Evidujeme od 7. 9. 2021 a do 15. 10. 2021 bylo hospitalizováno 12 pacientů. Informace o 

ukončeném očkovaní, po první dávce či jsou neočkovaní je uvedena ve zdravotnické 

dokumentaci pacienta a centrálně ji neevidujeme. 

 

 

7) Proti onemocnění COVID-19 jsou nejvíce diskutované léky Regeneron a Bamlanivimab a etesevimab, 

které se aplikují pacientům.  

Vedete si statistiku, kolik těchto léků jste podali a s jakým výsledkem?  

 

Ano, vedeme, k 15. 10. 2021 bylo podáno 59 dávek Bamlanivimabu a 63 dávek Regeneronu. 

 

Došlo při podání některého z těchto léků u pacientů ke zlepšení zdravotního stavu a vyléčení či naopak 

ke zhoršení stavu případně i úmrtí?  

 

Tuto informací mají pouze konkrétní ošetřující lékaři pacientů. 

 

Nežádoucí vedlejší účinky jste evidovali? Ano, evidujeme. 

Pokud ano jaké a v jaké míře?  

 

Byly hlášené 2 nežádoucí události a jednalo se o hypersenzitivní reakce. 

 

Jaké zásoby jste obdrželi těchto léků a jakou mají expiraci?  

 

875 dávek Regeneronu, exp. 31. 1. 2023. 

 

 

               


