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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 29. 6. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci počtu zemřelých očkovaných jednou či dvěma dávkami vakcíny proti

COVID-19, Vám sdělujeme následující:

Informacemi se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část

v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného

záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu

zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Vaše dotazy na počty zemřelých (dle obdržených dávek vakcíny proti COVID-19 v roce

2021) jsou však dotazem na statistiku, která aktuálně (k 1. 7. 2021) není za rok 2021

k dispozici. Statistika základních příčin úmrtí se totiž vypracovává zpětně, a to za

delší časové období. Aktuálně je tak k dispozici statistika úmrtí v ČR za rok 2020, a to

volně na internetových stránkách Českého statistického úřadu.

Lze předpokládat, že přibližně za rok bude na stejném místě, veřejnosti volně přístupná,

statistika úmrtí za rok 2021.
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V daném tématu si dovolujeme ještě upozornit na jednotný systém klasifikace (kódování)

onemocnění COVID-19 jako příčiny úmrtí, která je k dispozici na internetových stránkách

Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Dle této mezinárodní metodiky Světové

zdravotnické organizace (WHO) je tedy statisticky definováno úmrtí v důsledku COVID-

19 jako úmrtí v důsledku klinicky odpovídajícího onemocnění u osoby

s potvrzenou nebo pravděpodobnou nákazou původcem covid-19, pokud není

přítomna jiná příčina úmrtí.

Ze zveřejněné tiskové zprávy k výše uvedené statistice si dovolujeme vybrat část, která

objasňuje komplexní systém sběru a vyhodnocení dat.

„Data pro takové posouzení poskytují Listy o prohlídce zemřelého, které byly validovány

proti zdravotnické dokumentaci pacientů a proti datům centrálního systému pro řízení

epidemie. „Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví byl do validací dále zapojen panel

klinických expertů, který provedl detailní ověření příčin smrti u více než 4 200 nejvíce

komplikovaných případů. Výstup klinických validací byl podkladem pro určení základní

příčiny smrti Českým statistickým úřadem,“ uvedl Ladislav Dušek, ředitel Ústavu

zdravotnických informací a statistiky. Celkem bylo za rok 2020 nahlášeno 17 235 úmrtí

v přímé nebo nepřímé souvislosti s COVID-19. Z toho 11 968 záznamů bylo průběžně

hlášeno poskytovateli zdravotních služeb do centrálního systému pro řízení epidemie

a 5 267 záznamů bylo doplněno následně (úmrtí mimo nemocnice, zpětné dohlášení dat,

pitvané případy apod.). „Provedené validace a vyhodnocení příčin smrti prokázaly, že

v 10 539 případech úmrtí, tedy u 61,1 %, byl COVID-19 také jeho základní

příčinou,“ shrnula závěry Šárka Daňková, garantka registru List o prohlídce zemřelého

ÚZIS ČR. „U 6 696 případů, tedy 38,9 %, naopak COVID-19 základní příčinou úmrtí

nebyl,“ doplnila Daňková. Dominantními příčinami úmrtí v těchto případech byly nemoci

oběhové soustavy (45 %), zhoubné nádory (14 %), nemoci dýchací soustavy (13 %)

a diabetes mellitus (6 %). Validace panelu expertů a další rozbory hlášení poskytovatelů

zdravotních služeb ukazují, že v cca 5 % úmrtí s COVID-19 nesouviselo. Také

u pacientů s COVID-19 jako základní příčinou smrti je doložena řada dalších vážných

chorob (komorbidit), mezi kterými dominují ischemická choroba srdeční (19 %),

diabetes mellitus (19 %), zhoubné nádory (7 %) nebo onemocnění nervové soustavy

(8 %). Průměrný věk zemřelých na COVID-19 byl 77 let u mužů a 81 let u žen, přičemž

89 % těchto pacientů zemřelo v nemocnici.“
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