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V Brně dne 18. 10. 2021
Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění (dále jen „Zákon“)

Vážený pane,
dne 6. 10. 2021 nám byla prostřednictvím e-mailu doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle
Zákona, kdy žádáte o zodpovězení níže uvedených dotazů:
1) Kdy započalo očkování ve Vaší nemocnici proti onemocnění COVID-19 a kolik osob bylo ve
Vaší nemocnici k dnešnímu dni naočkováno? Vedete si tuto statistiku? Pokud ano, je možné
ji poskytnout za jednotlivé měsíce?
2) Kolik zaměstnanců Vaší nemocnice je aktuálně naočkováno proti onemocnění COVID-19?
3) Máte přehled / statistiku, kolik jste měli hospitalizovaných pacientů s onemocnění COVID-19
od počátku epidemie? Kolik z nich bylo ve vážném stavu (JIP, připojení k umělé ventilaci atp.)
a kolik v lehkém stavu? Jaké procento tvořili tito pacienti z celkového počtu hospitalizovaných
pacientů (myšleno, kolik bylo hospitalizovaných pacientů s jinými chorobami než je COVID-19
a kolik s COVID-19)? Pokud ano, máte možnost ji poskytnout za jednotlivé měsíce?
4) Máte statistiku zemřelých pacientů na onemocnění COVID-19 ve Vaší nemocnici? Pokud
ano, máte možnost ji poskytnout za jednotlivé měsíce?
5) V současné době se hodně řeší, kolik z nově hospitalizovaných pacientů je
očkováno/neočkováno. Máte přehled/statistiku a případně od jakého data, evidujete nově
hospitalizované pacienty s COVID-19, kteří mají ukončené očkovaní, jsou po první dávce či
jsou neočkovaní?
6) Proti onemocnění COVID-19 jsou nejvíce diskutované léky Regeneron a Bamlanivimab a
etesevimab, které se aplikují pacientům. Vedete si statistiku, kolik těchto léků jste podali a
s jakým výsledkem? Došlo při podání některého z těchto léků u pacientů ke zlepšení
zdravotního stavu a vyléčení či naopak ke zhoršení stavu případně i úmrtí? Nežádoucí
vedlejší účinky jste evidovali? Pokud ano jaké a v jaké míře? Jaké zásoby jste obdrželi těchto
léků a jakou mají expiraci?
Na Vaše dotazy tímto odpovídáme.
Ad 1) V FN Brno začalo očkování 27. 12. 2020. Pokračuje stále. Denně hlásíme počty očkování na
ÚZIS. K dnešnímu dni bylo naočkováno cca 435 000 klientů. Po jednotlivých měsících statistiku
neevidujeme.
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Ad 2) akutálně má dokončené očkování 5038 (79,8 %) zaměstnanců.
Ad 3) od 1. 3. 2020 do 6. 10. 2021 jsme hospitalizovali celkem 3140 C-19 pozitivních pacientů, další
údaje nemáme k dispozici
Ad 4) ve stejném období zemřelo ve FN Brno 498 C-19 pozitivních pacientů, měsíční statistiku
nemáme k dispozici
Ad 5) k datu 8. 10. 2021 bylo na KICH hospitalizováno 30 pozitivních pacientů a z nich bylo 7 řádně
očkovaných proti onemocnění C-19.
Ad 6) LP Bamlanivib byl podán v období 3-4/2021 17 pacientům, LP Regn-Cov2 byl podán v období
4-8/2021 109 pacientů, od 9/2021 dosud pak 55 pacientů
109 pacientů jsme telefonicky kontaktovali s cílem sledování symptomů, sledování výskytu
nežádoucích účinků. Zhodnocení stavu po 14 dnech po podání Regeneronu uvádělo 80% pacientů
zlepšení stavu.
Nakoupili jsme 6000 dávek s expirací 31. 1. 2023.

S pozdravem

Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
vedoucí Oddělení právních věcí
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