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Dotaz a odpověď  č.j. 13/2021 

1) Kdy započalo očkování ve Vaší nemocnici proti onemocnění COVID-19 a kolik osob 
bylo ve Vaší nemocnici k dnešnímu dni naočkováno? Vedete si tuto statistiku? Pokud ano, je 
možné ji poskytnout za jednotlivé měsíce?  

Očkování začalo 31.12.2020, denní statistiky z UZIS; k 17.10.2021 naočkováno 152816, 
přikládáme report ze dne 17.10.2021 - přiložená tabulka 

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

Ano, posilující dávku dostalo 910 osob k 17.10.2021, podrobnosti viz. report 

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

72% 

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?   Odpověď v příloze. 

5) Máte statistiku zemřelých pacientů na onemocnění COVID-19 ve Vaší nemocnici? 
Pokud ano, máte možnost ji poskytnout za jednotlivé měsíce?  Odpověď v příloze. 

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?   

Dotazujeme se na informaci při přijetí k hospitalizaci, zda pacient je či není očkován,  toto je to 
anamnestický údaj, statistiky nevedeme.  

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? Došlo při podání některého z těchto léků u pacientů ke zlepšení 
zdravotního stavu a vyléčení či naopak ke zhoršení stavu případně i úmrtí? Nežádoucí vedlejší 
účinky jste evidovali? Pokud ano jaké a v jaké míře? Jaké zásoby jste obdrželi těchto léků a 
jakou mají expiraci?  

Celkový dosavadní nákup přípravků s obsahem protilátek proti viru SARS-CoV2 a exspirace 
aktuálních zásob: 

Bamlanivimab 700mg/20ml: 130ks, exsp.: 30.6.2022 

Etesevimab 700mg/20ml: 14ks, exsp.: 7.2.2022 

Regn-CoV2 300mg/2,5ml: 240ks, exsp.: 31.1.2023  

V Olomouci dne 19.10.2021 
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