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Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Vážená paní Zahumenská, 

 

zasílám odpověď k Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. 

 

Otázka č. 1 

Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO a JIP - dospělí) v roce 2019 a 2018? 

Odpověď: 
Průměrná obsazenost lůžek akutní intenzivní péče pro dospělé 

• 2018 – 86,1% 

• 2019 – 86,2% 

 

Otázka č. 2 

Jaká byla průměrná obsazenost lůžek akutní lůžkové péče (ARO + JIP - dospělí) v říjnu a v lednu roku 
2019 a v říjnu a lednu roku 2018? 

Odpověď: 

Průměrná obsazenost lůžek akutní intenzivní péče pro dospělé 
• leden 2018 – 88,6% 

• říjen 2018 – 87,3% 

• leden 2019 – 86,0% 

• říjen 2019 – 87,6% 

 

Otázka 3 

Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí v roce 2019 a 2018? 

Odpověď: 

Využití standardních lůžek s kyslíkem nebylo v letech 2018 a 2019 sledováno. 
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Otázka 4 

Jaká byla průměrná obsazenost (využití) lůžek standardních s kyslíkem - dospělí  v říjnu a v lednu roku 
2019 a v říjnu roku 2018?  

Odpověď: 
Využití standardních lůžek s kyslíkem nebylo v letech 2018 a 2019 sledováno. 

 

Otázka 5 

Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů ECMO v říjnu a lednu roku 2019 a 2018? 

Odpověď: 
• leden 2018 – 6% 

• říjen 2018 – 1% 

• leden 2019 – 1% 

• říjen 2019 – 1% 

 

Otázka 6 

Jaká byla průměrná obsazenost přístrojů UPV (umělá plicní ventilace) v říjnu a lednu roku 2019 a 2018? 

Odpověď: 

Využití akutních lůžek pro dospělé s možností umělé plicní ventilace. Celkový počet lůžek vybavených 

UPV, na kterých bylo možné po technické i personální stránce hospitalizovat pacienty napojené na UPV, 

činil v letech 2018 a 2019 průměrně 64 lůžek. 

• leden 2018 – 33% 

• říjen 2018 – 39% 

• leden 2019 – 34% 

• říjen 2019 – 36% 

Do využití přístrojů UPV není započteno využití přístrojů v režimu neinvazivní ventilační podpory (např. 
HFNO). 

 

Otázka 7 

Jaký byl počet lékařů na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? 

Odpověď: 
• 2018 – 56,45 úvazků 

• 2019 – 58,18 úvazků 

Jedná se o počet úvazků na akutních intenzivních lůžkách pro dospělé. 

 

Otázka 8 

Jaký byl počet sester na ARO a JIP v roce 2018 a 2019? 

Odpověď: 
• 2018 – 257,12 úvazků 

• 2019 – 253,65 úvazků 

Jedná se o počet úvazků na akutních intenzivních lůžkách pro dospělé. 
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Otázka 9 

Jaký byl počet dostupných plicních ventilátorů v roce 2018 a 2019? 

Odpověď: 
• k 31.12.2018 – 144 plicních ventilátorů 

• k 31.12.2019 – 146 plicních ventilátorů 

Jde o celkové počty ventilátorů včetně všech transportních a náhradních ventilátorů. Počet současně 

využitelných ventilátorů (pacientů připojitelných k úplné plicní ventilaci) je však zásadně ovlivněn 

dostupnou personální kapacitou specializovaného zdravotnického personálu. 

S pozdravem 

 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
Ředitel Fakultní nemocnice Plzeň 
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