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V Leto vicích dne 03.06.2022

Č. jA1189/2022

Žadatel

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu

5 informacím, M: znění pozdějších předpisů, JE základě žádosti LG dne

23.05.2022

Nemocnice 2 zákona č.Letovice, příspěvková organizace jako povinný subjekt podle

0 svobodném k VE znění106/1999 Sb., přístupu informacím, pozdějších předpisů (dále jen

obdržela Vaši žádost O informace dne„informační Zákon“), poskytl-I uti 23.05.2022,

evidova nou pod č. j. v níže uvedeném rozsahu:

„ Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, Vás žádám zpřístupnění následujících informací:

1. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití amezavacích

prostředků Ed kalendářní rok 2017, a to pro každý omezovací prostředek zvlášť,

v rámci centrální evidence použití omeza vacích prostředků vedené dle USÉ. § 39

odst. 4 zák. č. 372/201 1 Sb., 0 zdra vatnícn službách,

Z. jakými dispnn ujete souhrnnými údaji počtech případů použití om ezovacích

prostředků w. kalendářní rok 2018, to pro každý amezovací prostředek zvlášť,

v rámci centrální e vídence p oužití ameza va cích prostředků vedené dle USĚ. § 39

odst. 4 zák. č. 372/201 1 Sb., zdra vam/'ch službách,

3. jakými disponujete souhrnnýmí údaji O počtech případů použití omezovacích

prostředků ké] kalendářní rok 2019, 'a ta pro každý amezovací prostředek zvlášť,

v rámci centrální evidence použití omezovacích prostředků vedené dle USÍ. § 39

adsl. 4 zák. č. 372/201 1 Sb., O zdravotních službách,

4. jakými disponujete souhrnnými údaji a počtech případů použití omezovacích

prostředků Ha' kalendářní rok 2020, 'a to pro každý om ezovací prostředek zvlášť,

v rámci centrální evidence použití omezo va cích prostředků vedené dle ust. § 39

odst. 4 záki č. 372/2011 Sb., D zdra votních službách,

5. jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití Omezovacích

prostředků Vłn kalendářní rok 2021, to pro každý om ezo vací prostředek zvlášť,

V rámci centrální evidence použití omezovacích prostředků vedené dle USľ. § 39

odst. 4 zák. c'. 372/2011 Sb., a zdm votních službách,
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6. jakými disponujete souhrnnýmí údaji 0 počtech případů použití om ezavacích

prostředků ?Z první kvartál kalendářního roku 2022, ei to pro každý

omezo vací prostředek zvlášť, V rámci centrální evidence použití omezovacích

prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 372/2011 Sb., zdra votních

službách.

7. jakými disponujete souhmnými údaji O počtech pa cientů P?? kalendářní rok 2017

8. jakými dísponujete souhrnnými údaji O počtech pacientů w. kalendářní rok 2018

9. jakými disponujete snuhrnnýmí údaji 0 počtech pa cientů vr.. kalendářní rok 2019

10. o & kalendářní rok Hůl!)jakými dísponujete souhrnnýmí údaji počtech pa cientů

11. jakými dísponujete souhrnnýmí údaji 0 počtech pacientů $ kalendářní rok 2021

12„ jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech pacientů Eł-j první kvartál

kalendářního roku 2022

0 dané informace žádám Z důvodu výzkumu v oblasti omezovacích prostředků, n. záro veň

žádám o dodržení zákonné na e to do 15 dnů ode dne této žádostilhůty odpověd; přijetí

dle 14 odst. 5 zák, č. D svobodném k informacím.§ písm. d) 1 06/1 999 Sb., přístupu

Informa ci žádám poskytnout v elektronické podobě, zas/anou na níže uvedenou

e-mai/ovou adresu.

Vážený pane

k dotazu č. 1 -6 Vám sdělujeme, že Nemocnice Letovice, příspěvková organizace nepoužila

v letech 2017-2021 a v prvním kvartále roku 2022 omezovací p rostřed ky ve smyslu š 39

odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., O zdravotnických službách. Z výše uvedeného důvodu

neevidujeme záznam v centrální evidenci použití omezovacích prostředků ve smyslu š 39

odst. 4 zákona Č. 372/2011 Sb.

K dotazům či 7-12 se Nemocnicitýkajících počtu přijatých pacientů Letovice, příspěvkovou

organizaci Vám sděluji:

v roce 2017 bvlo přijato 685 pacientů,

v roce 2018 bylo přijato 719 pacientů,

v roce 2019 bylo přijato 737 pacientů,

v roce 2020 bylo přijato 676 pacientů,

v roce 2021 bylo přijato 63D pacientů

v prvním kvartále roku 2022 bylo přijatolSO pacientů.

S pozdravem

Lucie Bo sk vág.

zástu pce “i ditele

vedoucí ekonomicko-technického úseku
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