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Váš dopis ze dne 19. října 2020

Praha 22. října 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 19. října 2020, evidované pod

ve věci dotazů:

1) Z jakých dat (na základě čeho) pochází informace zveřejňované v dokumentech

PowerPoint Presentation DISPECINK_IP_dostupne_kapacity_.......pdf, dostupné

online zde: https://share.uzis.cz/s/qMpdA9W6yJqX6t3

2) Proč se liší data uváděná v jednotlivých prezentacích za již uplynulé dny, a to třeba

měsíc zpětně?

Příklady:

DISPECINK_IP_dostupne_kapacity_20201018_05-50.pdf

JIP lůžka : dostupné kapacity - kapacity obsazené COVID pacienty

26.9.2020 - 147

29.9.2020 - 184

DISPECINK_IP_dostupne_kapacity_20201013_05-50.pdf

JIP lůžka : dostupné kapacity - kapacity obsazené COVID pacienty

26.9.2020 - 146

29.9.2020 - 181

Lůžka s kyslíkem – kapacity obsazené COVID pacienty od 15.9.2020 vždy rozdíl

mezi uvedenými soubory od jednotek případů až pod desítky atd. atd.
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3) Poskytnutí úplných a pravdivých informací o kapacitách obsazených COVID pacienty

JIP lůžka – UPV – ECMO – Lůžka s kyslíkem za období 1.9.2020 až dosud,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz č. 1)

Datové přehledy jsou připravovány z exportů z webové aplikace Dispečink intenzivní

péče, drobné odchylky jsou dány zpětným dohlašováním dat poskytovateli péče.

Ad dotaz č. 2)

Změny v počtech hospitalizovaných jsou dány zpětným doplněním a zpřesňováním

záznamů nemocnic (147 vs. 146 a 184 vs. 181 je z tohoto pohledu možné brát za

běžnou (a pro věc zcela nepodstatnou odchylkou)

Ad dotaz č. 3)

Přehled dostupných kapacit intenzivní hospitalizační péče naleznete na odkaze níže:

https://share.uzis.cz/s/qMpdA9W6yJqX6t3

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehled-hospitalizaci
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