
    Fakultní nemocnice Hradec Králové 
    Sokolovská 581 
    500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové  
 

 

Dne:  08.02.2022 

Žadatelka: 

Věc:  Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím  

 

 

 

 

 

 

Vážení,  

ve shora uvedené věci si Vás dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí informací týkajících se pacientů se 

stomií, konkrétně si dovoluji požádat o sdělení počtu pacientů se stomií ve Vaší nemocnici, a to 

jednotlivě za roky 2019, 2020, 2021. Dále si Vás dovoluji zdvořile požádat o informaci, zda je v rámci 

edukace zdravotnického personálu pořádán nějaký odborný seminář nebo nějaké odborné školení na 

toto téma, v kladném případě si Vás dovoluji požádat o informaci, jak často je toto školení pořádáno. 

 

 

Předem děkuji za vyřízené mé žádosti.   

 

 

 

V úctě  
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Filipová Šárka

Od: Filipová Šárka
Odesláno: pátek 11. února 2022 11:26
Komu:
Předmět: RE: Žádost o poskytnutí informací
Přílohy: počty_stomií – kopie.pdf

Vážená paní, 
 
v příloze zasíláme počet pacientů se stomií dle vašeho požadavku. 
 
Ke vzdělávání personálu v oblasti stomií sděluji následující: 
- Vzdělávání sester probíhá na všech klinikách v daném oboru vždy v rámci adaptačních procesů, např. JIP, 
ARO, Klinika nosní ušní krční – tracheostomie, urologie – urostomie, chirurgie – stomie, apod. 
- Na vybraných pracovištích probíhají klinické semináře, tématika péče o pacienta se stomií se opakuje dle 
potřeby 
- Edukaci provádějí i stomické sestry – přednášejí na klinikách, působí jako konzultantky, např. onkologické 
pracoviště a to vždy dle potřeb pracoviště 
- Na klinikách probíhají semináře péče o rány, kde přednášejí specializované sestry ošetřující chronické rány a 
defekty a problematice péče o kůži se v souvislosti se stomií v případě potřeby také věnují 
- Sestry se účastní i akcí mimo FN HK, např. v roce 2021 absolvovaly sestry ze III. interní kliniky kurz Convatec 
ve FN Motol 
- Velké vzdělávací akce, regionální: 1x ročně Urologický seminář, navazující spolupráce  s pacientskou 
organizací ILCO; duben 2019 – regionální seminář pořádaný ČAS – region Hradec Králové 
- Velké vzdělávací akce celostátní, mezinárodní: XXV. královéhradecké ošetřovatelské dny, 2019  – jedno z 
nosných témat péče o pacienta se stomií 
 
Mgr. Šárka Filipová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové tel. 495 832 174 
 
-------- Původní zpráva -------- 
Předmět: Žádost o poskytnutí informací 
Datum: 2022-02-08 11:59 
Odesílatel: < > 
Adresát: <fnhk@fnhk.cz> 
 
Vážení, 
 
v příloze si Vás dovoluji zaslat žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 
 
Předem děkuji za vyřízené mé žádosti. 
 
V úctě 



Počty ošetřených stomií ve FN HK
zdraj dat: chorobopisy v NIS, výběr podle vedlejší dg

OAZS, 10.2.2022

2019 2020 2021

Ošetření tracheostomie 261 180 234

Ošetření gastrostomie 209 187 186

Ošetření ileostomie 82 78 92

Ošetření kolostomie 182 131 174

Ošetření jiných umělých vyústění trávicího ústrojí 4 10 14

Ošetření cystostomie 37 42 36

Ošetření jiných umělých vyústění močového ústrojí 164 137 194

Ošetření jiných umělých vyústění 9 14 9

Celkem 948 779 939




