--- Původní zpráva --Předmět: Re: žádost o informace dle zákona o věřejném přístupu k informacím - předejte
plspanu řediteli Sládkovi - od Zemka
Odesílatel: "JAKUB CRKVA" <crkva@nemuh.cz>
Příjemce: pavel.zemek@zemkovi.cz
Datum: 22-09-2020 13:09

Dobrý den pane Zemku,
k Vašim dotazům dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím podáváme
tyto informace platné k 21. 9. 2020:
ad 1) Těžko posoudit, co máte na mysli těžkým průběhem nemoci, na ARO je včetně 4
ventilovaných 7 pacientů, zbývající 3 s oxygenoterapií (ročníky 43, 62, 42), tyto evidujeme
jako těžký stav, dále jako střední závažnost evidujeme 14 pacientů s oxygenoterapií a konečně
evidujeme 15 hospitalizovaných jako lehký průběh, z toho 1 s oxygenoterapií.
ad 2) 4 na plicní ventilaci, ročníky 40, 51, 51, 74
ad 3) žádný pacient není na mimotělním okruhu (Ecmo)
ad 4) Celkem v UHN zemřelo od 1. 3. 2020 do 21. 9. 2020 9 pacientů s prokázanou nákazou
COVID-19, žádný z nich nezemřel pouze na COVID-19. U všech byl tedy COVID-19 jako
vedlejší diagnoza. Pitván byl pouze jeden pacient, rovněž COVID-19 pouze vedlejší
diagnoza. Ročníky zemřelých 51, 52, 48, 33, 44, 37, 48, 39 a 37.
S pozdravem
Mgr. Jakub Crkva
právník
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
e-mail: crkva@nemuh.cz
tel.: 572 529 351
gsm: 724 473 193

Dne Pondělí, 21-09-2020 v 7:21 Uherskohradišťská nemocnice a.s. napsal:
--- Původní zpráva --Předmět: žádost o informace dle zákona o věřejném přístupu k informacím - předejte plspanu
řediteli Sládkovi - od Zemka
Odesílatel: pavel.zemek@zemkovi.cz
Příjemce: nemuh@nemuh.cz

Datum: 20-09-2020 13:20
Dobrý den pane řediteli Sládku

,

dovoluji si Vás v souladu se zákonem o svobodném přístupu k
informacím touto cestou požádat o poskytnutí relevantních
informací souvisejících s pandemií nemoci Covid 19
vztahujících se k naší okresní uherskohradišťské nemocnici .
Zajímají mě především tato data :
1/ počet pacientů s těžkým průběhem choroby
2/počet pacientů na plicní ventilaci
3/počet pacientů napojených na mimotělní okruh ekmo
a dále mne zajímá

:

4/věková struktura těchto hospitalizovaných nemocných lidí v
naší nemocnici , již jste ředitelem řekněme k dnešnímu dni
tzn. 20.září 2020 . Dále chci znát počet mrtvých od počátku
pandemie v přímém důsledku nemoci Covid 19 - prokázáno
nezpochybnitelným způsobem - pitvou či jiným nezpochybnitelným
způsobem) a dále na pacienty zemřelé s covidem - ( po vašem
polymorbidních , ) a v přímé souvislosti na nemoc covid 19 před infekcí covidu plus minus zdravých bez chorob
způsobujících kupříkladu metabolické selhání ).
děkuji vám za neodkladné poskytnutí těchto dat
S přátelským pozdravem
Pavel Zemek
UH

