Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U Nemocnice 499/2
128 08 Praha 2

__________________
Váš dopis značky / ze dne
29.11.2016

Naše značka
VFN/026046/2016

Vyřizuje / linka
Mgr. Korbová

V Praze, dne
6.12.2016

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní,
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále
jen „VFN“), obdržela dne 29.11.2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které VFN žádáte o poskytnutí
informace týkající se poskytování zdravotních služeb osobám se zdravotním postižením.

Níže uvádíme k Vašim dotazům naše odpovědi:
1) Kolik bylo v roce 2015 ve Vašem zdravotnickém zařízení hospitalizováno osob se zdravotním
postižením nebo s těžkými komunikačními problémy?
VFN tyto údaje neeviduje.1
2) Kolik z těchto osob využilo svého práva dle ust. § 30 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických
službách a o podmínkách jejich poskytování?
VFN tyto údaje neeviduje. 1
3) Jakým způsobem se uskutečnila komunikace? Příp. mi prosím alespoň sdělte nejčastější způsoby
komunikace s těmito osobami, které jsou uskutečňovány ve Vašem zdravotnickém zařízení.
VFN je připravena na komunikaci s neslyšícími pacienty. Několik let školíme zdravotnický personál
ve znakovém jazyce.
4) Pracují ve Vašem zdravotnickém zařízení osoby se speciálním vzděláním či školením právě pro
komunikaci s osobami se zdravotním postižením či osobami s těžkými komunikačními problémy?
Ano, všeobecné sestry komunikující ve znakovém jazyce.
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?
V případě poskytování zdravotních služeb postupujeme dle ustanovení speciálního předpisu, kterým
je vůči občanskému zákoníku zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
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?
V případě poskytování zdravotních služeb postupujeme dle ustanovení speciálního předpisu, kterým
je vůči občanskému zákoníku zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

S pozdravem

Kamila Korbová
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Pro úplnost uvádíme celkový počet všech pacientů hospitalizovaných ve VFN za rok 2015 – 54.368 a celkový
počet všech ambulantně ošetřených pacientů za rok 2015 – 1.620.363. Pokud bychom měli odpovědět na Váš
dotaz, bylo by nutné veškeré příslušné záznamy osobně prostudovat a požadované údaje z nich získat.
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