
                  FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ                                                                      Zveřejnění informací 

 
  
 

Zveřejňování informací dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím v roce 2018 
 

 

Žádost o informace ze dne 2. 3. 2018 

1) Kolik klecových a síťových lůžek bylo ve  vaší  nemocnici v roce 2017. 

Odpověď: 

Ve Fakultní nemocnici Plzeň jsou k dispozici 3 ochranná lůžka (2 lůžka síťová, 1 lůžko klecové). 

2)Kolikrát byla tato lůžka využívána během roku 2017. 

Odpověď: 

V roce 2017 bylo evidováno 42 omezení v ochranném lůžku. 
 

Žádost o informace ze dne 20. 3. 2018 

1) Od jakého data Fakultní nemocnice Plzeň poskytuje informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění? 

Odpověď: 

Fakultní nemocnice Plzeň je povinným subjektem k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění od 25. ledna 2001. 

 

 

Žádost o informace ze dne 24. 4. 2018 

1) Umožníte prostou přítomnost zákonného zástupce u lůžka dítěte nebo nikoli? 

Odpověď: 

V souladu s § 28 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a Chartou práv détěte umožňujeme 

v zákonem stanovených případech u dětí hospitalizovaných do 6 let věku přítomnost jednoho rodiče u 

jeho lůžka. 

2) Jak řešíte tuto situaci na běžném oddělení? 

Odpověď: 

Pracoviště hospitalizující dětské pacienty na standardním lůžku jsou vybaveny možností souběžné 

hospitalizace 1 rodiče s dítětem do 6 let věku dítěte. Pokud je ve výjimečných případech kapacita 

stanice naplněna, či je potřeba ubytovat osobu jiného pohlaví než je volný lůžkový fond (rozdělení 

muži – ženy), má nemocnice k dispozici Hostinské pokoje pro jejich ubytování, denní dobu tráví rodič 

přímo u lůžka dětského pacienta. 

3) Jak řešíte tuto situaci na specializovaném oddělení (JIP)? 

Odpověď: 

V případě lůžka intenzivní péče záleží na zdravotním stavu pacienta, provozních možnostech 

pracoviště a typu poskytované intenzivní péče, s ohledem na dohodnutí rodiče a ošetřujícího lékaře, 

vždy ctíme přání rodiče. Pokud má rodič zájem, může setrvat u lůžka dítěte vyjma případů, kdy jsou 

na pracovišti prováděny invazivní výkony, probíhá příjem pacienta či ošetření pacienta zemřelého. 

K dispozici rodinám na vyžádání je vždy klinický psycholog s výcvikem interventa a pastorační 

pracovník. 

4) Existují rozdíly v přítomnosti rodiče ve dne a v noci?  

Odpověď: 

Ano, na lůžku intenzivní péče na pracovištích poskytujících resuscitační péči nejsou z důvodů trvalého 

poskytování resuscitační péče přímo přítomna lůžka pro doprovod, ta jsou umístěna v těsné blízkosti 

daného pracoviště. Pokud to umožňují provozní podmínky, zůstává rodič vždy u lůžka dítěte, 

odpočinek má zajištěn v blízkosti pracoviště. 

5) Jsou nějaká hlediska (evakuační, požární a další bezpečnostní předpisy), která přítomnosti rodiče, 

v souladu se zákony ČR, brání?  

Odpověď: 

Je třeba konkretizovat otázku ve vztahu k typu poskytované péče. 

6) Pokud (bod č. 1 – 3) nesouhlasíte s přítomností zákonného zástupce, avšak on přesto odmítne své 

dítě opustit, jak postupujete dál? (Např. voláte ochranku, policii atd.)?  
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Odpověď: 

Všichni zdravotničtí pracovníci jsou vyškoleni v asertivní komunikaci a snaze vždy nalézt společné 

řešení. 

Uvedený případ nebyl v rámci FN Plzeň nikdy řešen a rozhodně by nebylo využito ozbrojených 

složek, či pracovníků ostrahy, hledal by se způsob, jak rodiči vyhovět. 

7) Pokud kojící matka má bydliště od nemocnice vzdálené desítky kilometrů a nechce ukončit kojení, 

upřednostníte ji při více žádostech o ubytování při nižší kapacitě? 

Odpověď: 

Přístup zdravotnických pracovníků není k žádné dětské skupině diskriminační, ctíme práva dítěte 

legislativní i ta, jež jsou stanovena Chartou práv. Kapacity k ubytování rodiče jsou v rámci nemocnice 

dostatečné, funguje výborně systém Hostinských pokojů v těsné blízkosti lůžka dítěte, systém 

přistýlek a široké spektrum nadstandardních pokojů. 
 

 

Žádost o informace ze dne 16. 5. 2018 

1) Počet poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky těchto kódů VZP: 

 00959 – Ortopedická obuv 

 00964 – Ortopedická obuv 

 00966 – Ortopedická obuv 

 0011533 – Protéza dolní končetiny 

 0011534 - Protéza dolní končetiny 

 0011536 - Protéza dolní končetiny 

 0011538 - Protéza dolní končetiny 

 0023343 – Úprava protézy 

vydaných v letech 2010 a 2011 Klinikou ortopedie a traumatologie či Oddělením protetiky FN 

Plzeň. Prosím o rozpad na jednotlivé roky a kódy v tomto formátu: 

2010 

 00964: 100ks 

 00966: 200ks 

 atd 

2011 

 00966: 200ks 

 00959: 300ks 

 atd 
Odpověď: 

Vystavené poukazy na léčebné ortopedické pomůcky máme bohužel v elektronické podobě 

evidované jen částečně. Za uvedené období tak nejsme schopni validní počet poukazů zjistit, 

bylo by nutné detailně prohledat písemnou formu zdravotní dokumentace, což je prakticky 

nerealizovatelné. 

Ve strukturované elektronické podobě mají ale tyto údaje zcela jistě zdravotní pojišťovny, 

které výdej pomůcek uhradily. 

 
Žádost o informace ze dne 22. 7. 2018 

Kolik novorozenců bylo při propuštění z FN Plzeň vyživováno kojením, dokrmem, umělou či 

parenterální výživou? 

 

Odpověď 
 

Rok Kojení Příkrm Umělá Parenterální Celkem 

2016 2640 298 147 16 3101 

2017 2928 254 138 17 3337 
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Žádost o informace ze dne 11. 9. 2018 

1) Vzoru formuláře pro udělení souhlasu či nesouhlasu pacienta s podáváním informací, případně 

jakýkoliv podobný formulář, kterým pacient určuje osoby, jimž je nemocniční personál oprávněn 

sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta 

Odpověď 

Vzor formuláře byl poskytnut. 

 

2) Vzoru formulářů pro udělení veškerých souhlasů či nesouhlasů pacienta se zpracováním osobních 

údajů, pokud takový souhlas či nesouhlas nemocnice po pacientech vyžaduje (například při přijetí na 

lůžkové oddělení), včetně například souhlasu či nesouhlasu s umístěním jmenovky na lůžko 

Odpověď 

Právním základem pro zpracování osobních údajů pacientů při poskytování zdravotní péče je plnění 

právní povinnosti – zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Souhlas se zpracováním osobních 

údajů pacientů při přijetí na lůžkové oddělení není a ani nemůže být vyžadován. Jmenovka pacienta 

obsahující jeho základní osobní údaje je umístěna na lůžku pacienta z důvodu zajištění jeho 

bezpečnosti. Ani v tomto případě není souhlas vyžadován. 

 

3) Pokud existují, interních pokynů (směrnice, nařízení atd.) udílených zaměstnancům, dle kterých by 

měli zaměstnanci postupovat se vztahem k nakládání s osobními údaji pacientů (například ve vztahu k 

jejich ochraně) 

Odpověď 

požadavek na informaci se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům Fakultní nemocnice Plzeň (dále jen 

FN Plzeň). Dle § 11 odst. 1, písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

může být tato informace povinným subjektem – FN Plzeň omezena. Byla zaslána část směrnice. 

 

4) Pokud existují, interních pokynů (směrnice, nařízení atd.) udílených zaměstnancům, dle kterých by 

měli postupovat v souvislosti se zpřístupňováním zdravotnické dokumentace třetím osobám (ať již se 

souhlasem pacienta anebo osobám, které jsou k tomu oprávněny ze zákona) 

Odpověď 

Fakultní nemocnice Plzeň postupuje při zpřístupňování zdravotnické dokumentace třetím osobám plně 

v souladu§§ 65 – 69 b zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Interně je postup upraven ve 

standardu SNA/015. Část standardu byla zaslána. 

 

5) Pokud existují, interních pokynů (směrnice, nařízení atd.) udílených zaměstnancům, dle kterých by 

měli postupovat v souvislosti se vytvářením a s nakládáním se zdravotnickou dokumentací pacientů 

Odpověď 

Interní dokument byl v procesu revize → nebyl poskytnut. 

 

6) Informaci o tom, jestli má nemocnice zodpovědnou osobu, která řeší případné žádosti/stížnosti 

pacientů vztahující se k ochraně osobních údajů a zdravotnické dokumentaci a pokud ano, tak název 

funkce této osoby a její pravomoci a oblast, které se věnuje 

Odpověď 

Funkci pověřence ve Fakultní nemocnici Plzeň zajišťuje vedoucí oddělení interního auditu. 

 

7) Informaci o tom, v jaké podobě je vedena zdravotnická dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 98/2012, 

o zdravotnické dokumentaci (tj. jestli je dokumentace vedena v elektronické či písemné podobně, 

případně obojí) 

Odpověď 

Zdravotnická dokumentace je vedena v elektronické i písemné podobě. 

 

8) Pokud je zdravotnická dokumentace vedena v elektronické podobě pak informaci o tom, 

prostřednictvím jakého informačního systému je vedena a jaké je v tomto systému zabezpečení 

(například zda má každý zaměstnanec individuální heslo atp.) 

Odpověď 
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Prostřednictvím systému WinMedicalc. Zabezpečení je prostřednictvím nastavení přístupů dle 

stanovených oprávnění pro jednotlivé zaměstnance, logování přístupů k osobním údajům a nastavení 

pravidel pro přístupová hesla. 

 

9) Informaci o způsobu, jakým probíhá předávání zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými 

odděleními nemocnice případně interní pokyny pro zaměstnance vztahující se k této problematice 

Odpověď 

Prostřednictvím informačního systému. 

 

10) Informaci o tom, zdali má nemocnice zaměstnance zodpovědného/zodpovědné za vedení 

zdravotnické dokumentace 

Odpověď 

Za vedení zdravotnické dokumentace odpovídá každá klinika či oddělení samostatně. 

 

 

Žádost o informace ze dne 5. 11. 2018 

1) Sdělení potu síťových lůžek ve vašem zařízení v roce 2017 a v letošním roce 

Odpověď 

V roce 2017 byla ve FN Plzeň 2 síťová lůžka. V  roce 2018 se počet lůžek nezměnil. 

 

2) Sdělení v kolika případech byla síťová lůžka využita v roce 2017? 

Odpověď 

V roce 2017 byla, dle elektronické dokumentace, síťová lůžka využita v 9 případech. Elektronická 

dokumentace je aktivní od 15. 6. 2017. 

 

3) Kolik síťových lůžek je v současné době využito? 

Odpověď 

Ke dni 6. 11. 2018 je využito 1 síťové lůžko. Využito je z kapacitních důvodů, pacientka není 

omezena. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Za správnost odpovídá: Bc. Libuše Kufnerová 

Zastupující vedoucí oddělení interního auditu 

Fakultní nemocnice Plzeň 

 

Mgr. Bohumír Mičan 

Právník 

Fakultní nemocnice Plzeň 


