
Obsah žádosti ze dne 14. 10. 2020  
 
Dobrý den, 
 
na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych chtěl vaši nemocnici 
požádat o poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky.  
Kolik lůžek má vaše nemocnice vyhrazených pro pacienty s potvrzenou nákazou COVID-19? Kolik jich 
je dedikováno pro vážné případy, které vyžadují plicní ventilaci a ECMO? 
V souvislosti s rostoucím trendem nakažených a hospitalizovaných, připravuje se vaše nemocnice na 
vyšší množství pacientů zvyšováním kapacit lůžek? Pokud ano, jakým způsobem? Pokud ne, jaký je 
k tomu důvod? 
Disponuje vaše nemocnice dostatečným personálem a vybavením pro zajištění péče o 
hospitalizované pacienty s COVID-19? Bude tento personál stažen z péče o ostatní pacienty, nebo 
jsou kapacity dostatečné, a to i s výhledem na rostoucí počet případů? 
 
Děkuji za odpověď. 
 
 
Odpověď dne 27. 10. 2020 
 
Vážený pane, 
 
dne 14. 10. 2020 bylo Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně doručeno Vaše podání se žádostí o 
poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon“). 
 
K vámi zaslaným dotazům sdělujeme požadované informace (informace aktuální k datu 26. 10. 2020): 
 
1. Kolik lůžek má vaše nemocnice vyhrazených pro pacienty s potvrzenou nákazou COVID-19? Kolik 
jich je dedikováno pro vážné případy, které vyžadují plicní ventilaci a ECMO? 
 
45 lůžek JIP a 117 standardních lůžek; pro vážné případy je jich dedikováno 19. 
 
2. V souvislosti s rostoucím trendem nakažených a hospitalizovaných, připravuje se vaše nemocnice 
na vyšší množství pacientů zvyšováním kapacit lůžek? Pokud ano, jakým způsobem? Pokud ne, jaký je 
k tomu důvod? 
 
Ano, tipují se další oddělení, která mohou být vyčleněna jako covidová, probíhá a připravuje se další 
reorganizace personálu a chystají se OOPP. 
 
3. Disponuje vaše nemocnice dostatečným personálem a vybavením pro zajištění péče o 
hospitalizované pacienty s COVID-19? Bude tento personál stažen z péče o ostatní pacienty, nebo jsou 
kapacity dostatečné, a to i s výhledem na rostoucí počet případů? 
 
Zatím ano, a to s výpomocí studentů, mediků a zdravotníků na DPP. Jistá redukce nastává, nicméně 
se zachováním akutní péče, onkologické péče, atd. 
 


