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Zveřejnění poskytnuté informace dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 
Omezovací prostředky a hospitalizovaní pacienti v letech 2017 až 2022 

 

Žádost o zpřístupnění informací:  

- jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech případů použití omezovacích prostředků za 
kalendářní rok 2017 – 2022 (za 2022 první čtvrtletí), a to pro každý omezovací prostředek zvlášť, 
v rámci centrální evidence použití omezovacích prostředků vedené dle ust. § 39 odst. 4 zák. č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách, 

- jakými disponujete souhrnnými údaji o počtech hospitalizovaných pacientů za kalendářní rok 
2017 – 2022 (za rok 2022 za první čtvrtletí). 

Na základě žádosti ze dne 23. 5. 2022 poskytujeme informace o souhrnných údajích použití omezovacích 
prostředků v rámci centrální evidence použití omezovacích prostředků dle ustanovení § 39 odst. 4 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů.  

V rámci centrální evidence omezovacích prostředků Nemocnice Třebíč se rozlišuje použití ochranných 
pásů a kurtů. Nemocnice Třebíč není vybavena místností určené k bezpečnému pohybu, a proto tyto 
údaje v rámci centrální evidence nesledujeme ani neuvádíme. V rámci centrální evidence omezovacích 
prostředků není samostatně evidováno použití kombinace omezovacích prostředků, záznamy centrální 
evidence jsou vedeny o použití omezovacích prostředků za každý omezovací prostředek zvlášť.  

Rok 

Omezovací prostředek  

Úchop 
Ochranné 

pásy 
Kurty 

Ochranný 
kabátek 

Psycho- 
farmaka 

Zábrany proti 
vůli pacienta 

 

 
20171 0 1 71 0 31 10 

2018 0 0 102 0 52 6  
2019 0 0 101 0 29 10  
2020 13 3 80 0 126 27  
2021 0 1 110 0 142 1  
20222 0 0 30 0 13 0 

Celkem 0 5 494 0 393 54  

 

Dále sdělujeme počty hospitalizovaných pacientů v letech 2017 až 2022, které jsou uváděny za jednotlivé 
hospitalizace, resp. hospitalizační případy.   

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 20222 

Počet hospitalizací  20 663 20 948 20 472 17 188 16 562 4 142 

 
 
 
 
 
Za správnost: 
Jana Plotová, 1. 6. 2022 

                                                
1 V rámci centrální evidence omezovacích prostředků Nemocnice Třebíč vedeno od května 2017.  
2 Zahrnuje údaje za první čtvrtletí 2022.  


