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Váš dopis ze dne 8. března 2020

V Praze dne 26. března 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informací dle

zákona č. 108/1999 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 11. března 2020, ve věci:

a) Zda jsou si odpovědní zaměstnanci/odpovědný zaměstnanec ministerstva vědom,

že ani ve Wuhanu a ani nyní v současné situaci panující v severní Itálií není na JIP

v souvislostí s koronavirovou infekcí dostatečný počet přístrojů pro zajištění oxygenace

pacientů v kritickém stavu.

b) Zda jsou si odpovědní zaměstnanci/odpovědný zaměstnanec ministerstva vědom, že

ne všechna lůžka na JIP jsou vybavena přístroji pro zajištění nucené oxygenace pacientů

v kritickém stavu.

c) Zda je odpovědným zaměstnancům/odpovědnému zaměstnanci ministerstva k dispozici

informace o počtu přístrojů k zajištění nucené oxygenace na jednotkách JIP v jednotlivých

nemocnicích. (Zdůrazňuji, že nepožaduji informaci o počtech, ale o stavu seznámení se se

stavem).

d) Zda ministerstvo plánuje v současné době řešit nákup (dokoupení) přístrojů pro umělou

oxygenaci.

e) Zda ministerstvo jedná s výrobci přístrojů pro umělou oxygenaci o nákupu přístrojů

těchto přístrojů. (Aby toto nebylo řešeno jako respirátory na poslední chvíli).

f) Zda ministerstvo jedná s výrobci přístrojů pro umělou oxygenaci o možnostech navýšení

výrobní kapacity;

Vám sděluji následující:
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K bodu a):

Ano, odpovědní zaměstnanci si jsou situace vědomi.

K bodu b):

Ano, ministerstvo si je vědomo toho, že u každého lůžka JIP není ventilátor pro umělou

plicní ventilaci. Požadavky na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, kde je

poskytována akutní lůžková péče intenzivní, musí splnit požadavky stanovené vyhláškou

č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní

požadavky jsou stanoveny v Příloze 4 výše uvedené vyhlášky, část 2 (Akutní lůžková péče

intenzivní) - ventilátor pro umělou plicní ventilaci u lůžka je požadován v rámci intenzivní

péče 3. stupně - resuscitační péče u dospělých (bod 2.1.3.) a u dětí (bod 2.2.4.). U lůžek

intenzivní péče nižšího stupně, tj. prvního a druhého, není s ohledem na poskytovanou

péči ventilátor pro umělou plicní ventilaci jako minimální požadavek stanoven.

K bodu c):

Ano, ministerstvo disponuje touto informací.

K bodu d):

Ano, ministerstvo tuto věc již řeší a má objednáno jak v rámci vlastního nákupu,

tak v rámci společného nákupu Evropské unie.

K bodu e):

Ano.

K bodu fl:

Ministerstvo sezabývá všemi aspekty souvisejícími s nutností opatřit tyto přístroje.

S pozdravem
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