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Váš dopis ze dne 17. července 2020

V Praze dne 7. srpna 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

k Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 17. července 2020,

s prodlouženou lhůtou k podání informace dopisem

ze dne 23. července 2020, ve věci následujících dotazů (cituji):

a) Označení studie, v jejímž rámci probíhá analýza pacientů zemřelých v souvislosti

s COVID 19, a to v rozsahu zadavatele studie, identifikační číslo studie, zpracovatele

studie a další související údaje.

b) Souhlas Evropské komise se studií podle bodu (a) a dále rozsah informací, které budou

moci být vyžadovány po všech poskytovatelích zdravotních služeb, kde byli nemocní

s COVID 19 hospitalizováni:

i) Jaké je označení souhlasu Evropské komise číslem jednacím a dále dalšími

souvisejícími informacemi?

ii) jaký je obsah souhlasu Evropské komise s regulérní studií, který se zabývá

analýzou pacientů zemřelých osob v souvislosti s COVID 19?

iii) Kdo navrhl rozsah požadovaných informací vyžadovaných po poskytovatelích

zdravotních služeb?
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iv) Kdo bude tento rozsah schvalovat, jakým způsobem bude založena povinnost

poskytovatele zdravotních služeb (rozhodnutím, právním předpisem, opatřením

obecné povahy aj.)?

v) Proč je třeba souhlasu s rozsahem předávaných informací o pacientech

ze strany poskytovatelů zdravotních služeb?

vi) Kdo bude vydávat souhlas s rozsahem poskytovaných informací ze shora

označené studie a proč?

vii) Komu budou tyto informace získané ze shora označené studie předávány

a za jakým účelem? ; Vám sděluji následující.

K bodu a) Vaší žádosti:

Označení/název: Klinická charakteristika hospitalizovaných pacientů COVID+ v České

republice – retrospektivní studie.

K bodu b) Vaší žádosti:

K části i) a ii)

Studie nemá žádný souhlas Evropské komise, jedná se o vědeckou studii iniciovanou

odbornou společností, konkrétně pak Českou společností anesteziologie, resuscitace

a intenzivní medicíny ČLS JEP v rámci projektů (viz příloha č. 2).

K části iii)

Odborná skupina studie – seznam jmen je uveden v příloze č. 2.

K části iv)

Rozsah sledovaných údajů byl schválen odborným vedoucím projektu,

panem prof. MUDr. Vladimírem Černým, Ph.D., FCCM. V příloze č. 3 naleznete přehled

údajů, které se u každého COVID+ pacienta, hospitalizovaného na pracovišti IP, budou

sledovat. V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace k uvedené studii, pan

prof. MUDr. Černý, Ph.D., FCCM přislíbil poskytnout Vám případnou konzultaci –

K části v)

Z důvodu ochrany osobních údajů.
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K části vi)

Jedná se o dotaz na budoucí rozhodnutí. V tuto chvíli lze konstatovat, že vydávání bude

pravděpodobně probíhat po vzájemné dohodě Ministerstva zdravotnictví a výše uvedené

odborné společnosti.

K části vii)

Odborné i laické veřejnosti ve formátu vědecké práce.

S pozdravem

Přílohy (3):

1. Sdělení ze dne 7. července 2020

2. Šablona návrhu projektu

3. Přehled údajů, které se u každého COVID+ pacienta, hospitalizovaného na pracovišti IP,

budou sledovat.
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