Vážená paní,
na Vaši žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám
sdělujeme následující

1) Kolik bylo v roce 2015 ve Vašem zdravotnickém zařízení hospitalizováno osob se zdravotním
postižením nebo s těžkými komunikačními problémy?
Evidenci takto definovaných pacientů nevedeme, tedy touto informací nedisponujeme a nemůžeme
ji poskytnout.

2) Kolik z těchto osob využilo svého práva dle ust. § 30 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických
službách a o podmínkách jejich poskytování?
Jedinou evidenci, kterou můžeme doložit je počet sluchově postižených pacientů, kteří využili
možnost tlumočení do znakové řeči za pomoci webové aplikace. V roce 2015 byl dle evidence v roce
2015 zapůjčen tablet celkem 2x (3.3.15 na IKK JIP a 17.3.15 na IGEK A).

3) Jakým způsobem se uskutečnila komunikace? Příp. mi prosím alespoň sdělte nejčastější způsoby
komunikace s těmito osobami, které jsou uskutečňovány ve Vašem zdravotnickém zařízení.
U sluchově postižených je využíván tlumočník znakové řeči prostřednictvím webové aplikace, nebo
má pacient sebou osobu, která tuto službu poskytne. U dalších postižení je využíván způsob , kterého
je pacient schopen. Nejčastěji jsou využívány komunikační karty a písemná komunikace.

4) Pracují ve Vašem zdravotnickém zařízení osoby se speciálním vzdělání či školením právě pro
komunikaci s osobami se zdravotním postižením či osobami s těžkými komunikačními problémy?
Zdravotničtí pracovníci jsou již v rámci kvalifikačního studia na komunikaci s postiženými pacienty
připravováni. Nemocnice sama pořádá nebo vysílá své zaměstnance v rámci celoživotního vzdělávání
na semináře a odborné kurzy s touto problematikou. Dále ve FN Brno jsou zaměstnaní logopedi,
ergoterapeuti a zaměstnanci a absolvovaným studiem speciální pedagogika. Několik zaměstnanců
umí znakovou řeč.

5) Kolikrát v roce 2015 byl za osoby se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními problémy u
Vás hospitalizovaných udělen souhlas dle ust. § 98 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník?
Evidenci takto definovaných pacientů nevedeme. Evidujeme pouze hlášení o nedobrovolné
hospitalizaci kdy souhlas uděluje soud.

6) V případě, že byl udělen souhlas dle ust § 98 občanského zákoníku, kým bylo rozhodnuto, že
pacient se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními problémy není způsobilý udělit souhlas
sám?
Viz odpověď na otázku č.5.

S pozdravem
Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
vedoucí Oddělení právních věcí
Fakultní nemocnice Brno
tel. 532 23 2708
e-mail: kanovaglajchova.lenka@fnbrno.cz

Vážená paní magistro,
doplňuji tímto žádost o povinné údaje stanovené ust. § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
Děkuji za poskytnutí informací.

Vážená paní,

obdrželi jsem Vaši žádost o sdělení informací. Vzhledem k tomu, že žádost nesplňuje náležitosti dle
ust. § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, žádáme Vás o doplnění
vaší žádosti. Nevyhovíte-li této výzvě do 30-ti dnů, bude Vaše žádost odložena.

S pozdravem

Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
vedoucí Oddělení právních věcí
Fakultní nemocnice Brno
tel. 532 23 2708
e-mail: kanovaglajchova.lenka@fnbrno.cz

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bych Vás ráda požádala o
poskytnutí následujících informací.

1) Kolik bylo v roce 2015 ve Vašem zdravotnickém zařízení hospitalizováno osob se zdravotním
postižením nebo s těžkými komunikačními problémy?
2) Kolik z těchto osob využilo svého práva dle ust. § 30 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických
službách a o podmínkách jejich poskytování?
3) Jakým způsobem se uskutečnila komunikace? Příp. mi prosím alespoň sdělte nejčastější
způsoby komunikace s těmito osobami, které jsou uskutečňovány ve Vašem zdravotnickém
zařízení.
4) Pracují ve Vašem zdravotnickém zařízení osoby se speciálním vzdělání či školením právě pro
komunikaci s osobami se zdravotním postižením či osobami s těžkými komunikačními problémy?
5) Kolikrát v roce 2015 byl za osoby se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními
problémy u Vás hospitalizovaných udělen souhlas dle ust. § 98 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník?
6) V případě, že byl udělen souhlas dle ust § 98 občanského zákoníku, kým bylo rozhodnuto, že
pacient se zdravotním postižením či s těžkými komunikačními problémy není způsobilý udělit
souhlas sám?

Prosím, mé dotazy směřují na osoby s plnou zletilostí.

