
Dotaz a odpověď č.j. 11/2020 

 

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?    

Viz přiložená tabulka 

 

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?  

Viz přiložená tabulka 

 

3) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí v roce 

2019 a 2018?  

Tento parametr nesledujeme. 

 

4) Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí  v říjnu a  

v lednu roku 2019 a v říjnu roku 2018? 

Tento parametr nesledujeme. 

 

5) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů ECMO v říjnu a lednu roku 2019 a 2018? 

Nejsme schopni na tento dotaz, jak je žádáno odpovědět, takováto data nemáme. 

 

6) Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů UPV (umělá plicní ventilace) v říjnu a lednu roku 

2019 a 2018? 

Nejsme schopni na tento dotaz, jak je žádáno odpovědět, takováto data nemáme. 

 

7) Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? Tabulka níže 

8) Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? Tabulka níže 

 

rok KARIM lékaři KARIM sestry JIP lékaři JIP sestry 

2018 62 119 57 381 

2019 65 134 53 388 

 

 

9) Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 2019? 

Viz přiložená tabulka 

 

Pokud se ptám na počty za roky 2018 a 2019, žádám o poskytnutí údajů za každý rok zvlášť. 

 

 
 

V Olomouci dne 10.11.2020 

 

Příloha : tabulka 

https://www.hlidacstatu.cz/kapacitanemocnic


Obložnost 2018 2019 

ARO + JIP  84,50% 81,50% 

   

   ARO + JIP 2018 2019 

měsíc leden 81,30% 84,70% 

měsíc říjen 83,70% 80,80% 

   Plicní ventilátory r. 2018 r. 2019 

 
111 139 

 


