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Váš dopis ze dne 3. března 2021

Praha 12. března 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

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

3. března 2021, evidovanou pod č.j. kterou jste požádal

o odpovědi na následující dotazy:

1. Je možné určit poměr, kolik z aktuálně (3.3.2021) udávaných zemřelých (20

941) prokazatelně umřelo pouze a jenom na covid 19, kolik zemřelo s tím, že

covid 19 byl spouštěčem situace končící smrtí a kolik lidí zemřelo i s tím, že byl

sice nalezen koronavirus, nicméně se smrtí neměl nic společného ?

2. Kolik bylo provedeno za posledních 12 měsíců pitev na výše zmíněných

zemřelých?

3. Prosím o vysvětlení, jak je možné, že ve vztahu ke covid 19 vykazujeme jedny

z nejhorších čísel na světě? Tedy jak ve srovnání se zeměmi stejného kulturního

okruhu, tak se zeměmi tzv. rozvojovými. Není toto důsledkem například

používáním rozdílných metodik?

4. Je opravdu možné, že zmizela chřipka?

5. A kam přesně?;

Vám sděluji následující:

K otázkám č.1 a č. 2 si Vás dovoluji odkázat na webové stránky Ústavu zdravotnických

informací a statistiky viz https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8393.
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K otázce č. 3 si Vám dovoluji zaslat poštovní doručovací služnou Rozhodnutí

č.j. 9801/2021-4/MIN/KAN.

K otázkám č. 4 a č. 5 uvádím, že každoroční zvýšená incidence chřipky v tomto období

se skutečně nedostavila, což může být způsobeno mj. snížením počtu mezilidských

kontaktů a používáním bariérových ochranných prostředků. Bližší informace

k chřipkovým onemocněním pravidelně poskytuje Státní zdravotní ústav vizte

http://www.szu.cz/tema/prevence/chripkova-sezona-2020-2021.

S pozdravem


