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doručené Ministerstvu zd ravotnictví

1 „ června 2018, evidované VS věci informacípod poskytnutí

O diagnózách onemocnění jejichž pokles
ministr zdravotnictvi V demisi
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Předpokládám, že Vaše žádost
O

informace souvisí S vystoupením pana
ministra

na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví příležitosti Světového dne bez tabáku

'a' ročního výročí účinností zákona č„ 65/2017 Sb. dne 31. května 2018. V rámci tohoto

vystoupení pan ministr mimo jiné zmínil, že existují V České republice data u Národního

registru hospitalizovaných, která ukazují na to že došlo
po vstupu zákona č 65/2017 Sb

V úči nnost k meziročnímu poklesu hospitalizaci U diagnóz. které jsou spojovány

S kouřením, jako jsou kardiovaskulární onemocnění Či astma, Zdúraznil však také v této

souvislosti, že hodnocení dopadů zákona DO roce je ještě předčasné atd.

Data Z Národního registru hospitalizovaných, H5' která bylo panem
ministrem odkazováno,

b.;již byla veřejně představena dříve, to zástupcem Ústavu zdravotnických informací
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hedy po vstupu
zákona č. 65/2017 Sbi V

účinnost) oproti stejnému
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byl

O 9405, Konkrétní
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webových

stránkách 1, Lékařské
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zde:

https://www.lf1 .cuní.woriefing›k-p|anovanym-zmenam-zakona-c-65201
7-sb-o-ochrane-

zdravi-pred-skodlivymi-ucinky-navykovych-Iatek

\/
případě

dalších dotazů
týkajících se

dat Z Národního
registru hospitalizovaných, počtu

diagnóz apod. doporučujeme
kontaktovat

přímo ÚZIS (www.uzis.cz).
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