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Váš dopis ze dne 22. října 2020

V Praze dne 5. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informace 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 22. října 2020, evidované pod č. j.: kterou jste

požadoval odpovědi na následující otázky (cituji):

1. Kolik pacientů od 1. 3. 2020 do 20. 10. 2020 zemřelo v České republice pouze

s jedinou diagnózou - s diagnózou COVID-19?

2. Jakým způsobem se získávají data o počtu úmrtí v souvislosti s nemocí Covid-19,

která MZČR zveřejňuje na https://koronavirus.mzcr.cz/?

3. Existuje metodický pokyn či nařízení pro prohlížející lékaře, že v případě, že

pacient zemře a jedna z diagnóz je Covid-19, musí tato diagnóza být uvedena

v úmrtním listě přesto, že pacient měl pouze lehký průběh (byl pouze laboratorně

pozitivní) nemoci Covid-19 a prokazatelně zemřel na jinou nemoc či úraz?

4. Získávají nemocnice od MZČR nějaké finanční prostředky na léčbu pacientů

s nemocí Covid-19? Pokud ano, je výše těchto prostředků úměrná počtu pacientů

s Covid-19 léčených v dané nemocnici?

Vám sděluji následující:

K dotazu č. 1

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje otevřená data v souvislosti s onemocněním COVID

19 na svých webových stránkách. Co do Vašeho dotazu v bodě 1) Ministerstvo takovým to

údajem nedisponuje, uvedenou informací by případně mohl disponovat subjekt od MZ

odlišný, a to Ústav zdravotnických informací a statistiky.
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K dotazu č. 2

Informace o úmrtí v souvislosti s COVID 19 je blíže popsáno v materiále, který Vám

zasílám v příloze č. 1.

K dotazu č. 3

Metodický pokyn k dotazované problematice neexistuje. Pokyny ke způsobu vyplnění

úmrtního listu jsou obsahem vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce

zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení

ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky

(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), kterou připojuji v příloze č. 2.

K dotazu č. 4

U případů hospitalizace s diagnózou COVID-19 se nad rámec běžné úhrady

za hospitalizaci navyšuje úhrada poskytovateli akutní lůžkové péče o 2 331 Kč za každý

vykázaný ošetřovací den na standardním lůžku (pacienti s lehkým průběhem),

za intenzivní ošetřovací den na JIP (pacienti s těžkým průběhem nejčastěji na umělé plicní

ventilaci nebo mimotělním oběhu ECMO) se navyšuje úhrada nad rámec běžné úhrady

za hospitalizaci COVID-19 pozitivního pacienta o 59 064 Kč. Toto platí pro všechny

poskytovatele akutní lůžkové péče (nemocnice státní, krajské i soukromé) a je hrazeno

zdravotní pojišťovnou bez limitů.

S pozdravem

Přílohy (2)

1. Mortalitní data, kódování a vymezení úmrtí na COVID-19

2. Vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého
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