
Zádost o informace podle zákonač. í06/í999 sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás Žádámo zpřístupnění následujících informací:

1 Kolik klecových a síťových lůžek bylo ve vaší nemocnici v roce 2019,2 kolikrát byla tato lůŽka vyuŽívana během roku 2019,3' kolik klecových a síťových lůŽek je ve vaší nemocnici k dnešnímu datu (není-liinformace shodná s odpovědí na otázku pod bodem č. 1),4' jakými disponujete souhrnnýmí údaji o počtech případů pouŽití omezovacíchprostředků za kalendářní rok 2o18, a to pro každý oňezovací prostředek zvlášť,v rámci centrální evidence pouŽitíomezovacích prosíredků vedené dle ust. 5 ss áost.4 zák. č' 372l2o1.l Sb., o zdravotních službách'5' jakými disponujete souhrnnými Údaji o počtech případů pouŽití omezovacíchprostředků za kalendářní rok'019, a to pro kaŽdý omezovací prostředek zvlášť,v rámci centrálníevidence pouŽití omezovacích prosiredků vedenádle ust. s sg oást.4 zák. č.37212011 Sb., o zdravotních sluŽbách.

odpověď č.j. Llzozo - PoUŽtTí oMEzoVAcícH PRosrŘeoxŮ FNoL 2oL8,2ot9

Ad1. Fakultní nemocnice olomouc v roce 20]"9 disponovala 2 síťovými lůžky na Klinice psychiatrie,
klecová lůŽka nemáme.

Ad2. V roce 2019 byla síťová lůžka využita v celkovém počtu 141.

Ad3. viz bod 1

Ad4. Údaje o použitíomezovacích prostředků za rok 2018:

o síťové lůžko: 63
o síťové lůžko, ochranné kurty: 2

o síťové lůžko, izolační místnost: 33
o izolační místnost: 1'61'

o izolační místnost, ochranné kurty/pásy: 109
o ochranné kurty/pásy/popruhy: 976
o ochranné kurty, psychofarmaka: 5

o psychofarmaka: 8
o ochranné poutače (dětské kurty): L61'
o úchop pacienta; 68

Rds' Úda.je o použitíomezovacích prostředků za rok201'9:

o síťové lůžko: 100
o síťové lůžko, ochranné pásy: L

o síťové lůžko, izolační místnost: 36
o síťové lůžko, izolační místnost, ochranné kurty/pásy:4
o izolační místnost: 1]8
o izolační místnost, ochranné kurty/pásy: 183
o izolační pokoj, ochranný kabátek: 1'

o ochranné kurty/pásy: 797
o ochranné kurty, psychofarmaka: 4
o ochranné kurty, postranice: 28
o ochranné kurty, ochranné rukavice: 5

o ochranné kurty, úchop pacienta: 1'

o psychofarmaka: 1,1,

o ochranné poutače (dětské kurty): L

o úchop pacienta: 12
o ochranný kabátek/vesta: 3
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