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Aktuální stav hospitalizovaných (7. 1.)        

Celkem v nemocnici: 7159
Z toho JIP: 1106  
Z toho UPV: 544      
Z toho ECMO: 23  

Počet pacientů s nutností hospitalizace stoupá v 
souladu s predikcemi …



Nejvyšší počty pacientů – kraje        

•MSK (1193/80 UPV) 

• JMK (931/75 UPV)  

•Praha (798/72 UPV)   



Nemocnice s nejvyšším počtem pacientů

Fakultní nemocnice Brno (219), Fakultní nemocnice Ostrava (216), Fakultní
nemocnice Plzeň (173), Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (169), Fakultní nemocnice
Hradec Králové (168), Nem. Pardubického kraje, a.s., Pardubická nem. (156), 
Nemocnice na Bulovce (155), Nemocnice České Budějovice, a.s. (154), 
Thomayerova nemocnice (140), Fakultní nemocnice Olomouc (122), Fakultní
nemocnice v Motole (120), Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
(120), KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z. (119), Slezská nemocnice v Opavě, 
příspěvková organizace (111), Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně (110), Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady (101), Uherskohradišťská nemocnice a.s. (101), 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. (99), Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková
organizace (98), Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace (97), Nemocnice
Tábor, a.s. (96), Oblastní nemocnice Náchod a.s. (95), Nemocnice Břeclav, 
příspěvková organizace (91), KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z. (91), Nemocnice
Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (86), Nemocnice Vyškov, příspěvková
organizace (85), Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (84), Nemocnice Nové
Město na Moravě, p.o. (77), Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. (74), Nemocnice
Šumperk a.s. (73).



Kapacita systému 
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Souhrn aktuální situace



1) Kapacita lůžek se blíží svému limitu

Existuje možnost navýšení kapacity lůžek ve vašem kraji ? 
Odpovědi krajských koordinátorů intenzivní péče ze dne 7.1.

Většina = “ano, ale již jen omezeně” (v řádu desítek)
Menšina = ”nikoliv … jsme na konci svých možností”

Všichni = “chybí personál …” 



Navýšení personálu – možné cesty

✓Přesun z jiných oddělení (vyčerpáno)

✓Pracovní karanténa (vyčerpáno)

✓Výpomoc armády (kapacita plně využita)

✓Výpomoc studentů zdravotnických škol (někde běží)

✓Dobrovolná výpomoc mediků (někde běží)

•Červený kříž (v jednání)

•Výpomoc z ambulantního segmentu?  



1) Kapacita lůžek se blíží svému limitu

Aktivace polní nemocnice Leťnany jako 
možnost navýšení kapacity lůžek ? 

Nemocnice nebude zatím aktivována z důvodu 
existujícího nedostatku personálu, který by pro 

plnou kapacitu (500 lůžek) bylo nutné vzít z 
civilních nemocnic.



2) Hlavním limitem je personál 

3) Akutní péče je nadále zajištěna

4) Systém a jeho kapacita se blíží 
svým limitům



Děkuji za pozornost


