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Váš dopis ze dne 15. listopadu 2020

V Praze dne 30. listopadu 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví k žádosti o informace dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vašemu podání, doručenému Ministerstvu zdravotnictví dne 15. listopadu 2020,

evidované pod kterým jste požádal o zpřístupnění

následujících informaci:

1. Zda osoby, které byly hospitalizovány s prokázaným onemocněním COVID-19

a již jsou považovány za neinfekční (dle algoritmu testování metodou PCR), jsou

v případě pokračující hospitalizace uvedeny na webu onemocneni-

aktualne.mzcr.cz jako „osoby, které byly vyléčeny nebo propuštěny do domácí

izolace“ (zelená křivka grafu hospitalizací) nebo jsou nadále počítány do aktuálně

hospitalizovaných osob.

2. Zda osoby, které byly hospitalizovány s prokázaným onemocněním COVID-19

a již jsou považovány za neinfekční, jsou v případě pokračující hospitalizace

uváděny v dokumentu „Přehled dostupných kapacit intenzivní péče“ (pdf dokument

úložiště ÚZIS) jako Kapacity obsazené COVID pacienty.

3. Orientační počet osob, které byly hospitalizovány s prokázaným onemocněním

COVID-19 a zůstávají nadále hospitalizovány po jejich prohlášení za neinfekční,

případně procento osob, jejichž hospitalizace pokračovala i po prohlášení

za neinfekční;

Vám sděluji následující:

K otázce č. 1

Jak vypovídá název předmětného grafu tj. „Počet hospitalizovaných osob, které byly

vyléčeny nebo propuštěny do domácí izolace“, popis osy „X“ daného grafu a poznámka

pod grafem týkající se časového vymezení prezentovaných dat, jedná se o počet aktuálně
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hospitalizovaných osob v daném dni k času 18.05 hodin.

K otázce č. 2:

Tito nemocní by podle pravidel vykazování již neměli být uváděni pod položkou kapacity

obsazené pro COVID pacienty. Správnost vkládaných údajů neověřujeme.

K otázce č. 3:

Tato analýza není rutinně prováděna a musela by být předmětem k tomu určeného

šetření. Podle současného stavu odborného poznání může být po 10 dnech od začátku

nemoci každý pacient s COVID-19 považován za neinfekčního, resp. studie toto prokazují

prakticky bez výjimky. Důvody pokračující hospitalizace u pacientů původně přijímaných

pro onemocnění COVID-19 mohou být různé, nejčastěji jde ale o nutnost pokračování

zdravotní péče pro dlouhodobé následky těžkého klinického průběhu COVID-19 (platí

zejména pro nemocné hospitalizované na oddělení typu JIP/ARO, kdy např.

po dlouhodobé umělé plicní ventilaci s nutností umělého spánku dochází k úbytku svalů

a pacienti vyžadují další dlouhodobou péči již mimo JIP/ARO) nebo nemožnost umístění

pacienta do následné péče.

S pozdravem
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