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1. prosince 2019 potvrzený pacient se symptomy viru SARS-CoV-21, Wu-Chan, Čína

1.vlna v ČR 
1. března byly potvrzeny první tři případy covidu-19 na území ČR
1. - 31. března 2020 bylo potvrzeno celkem 3 257 případů Covidu-19.
16. března - 24. dubna 2020 omezen volný pohyb obyvatelstva
od 24.dubna 2020 omezení zrušeno, při pohybu na veřejnosti ale nadále zůstává omezení na 10 osob ve skupině 
Od 25. května je povolené pořádání hromadných akcí
1. července 2020 skončila povinnost nosit ochranu úst a nosu ve většině republiky

2. vlna v ČR
začátek přelom srpen/září 2020
14. října 2020 uzavřeny základní školy, družiny a školské kluby. Mateřské školky zůstaly otevřené
28. října 2020 zákaz nočního vycházení mezi 21.00 - 5.00hod
19. listopadu 2020 žáci závěrečných ročníků středních škol se vracejí do škol 
25. listopadu a 30. listopadu se vracejí žáci 2. stupně
15. ledna 2021 spuštěn registrační a rezervační web pro očkování pro seniory nad 80 let
1. března 2021 se zavřely všechny školy, školky i dětské skupiny, nebylo možné cestovat mezi okresy – nakupovat 
bylo možné v celém okresu, na procházky pouze po obci.
12. dubna 2021 do škol se vrátili žáci 1. stupně základních škol a posledních ročníků mateřských škol, otevřela se 
také část prodejen, skončil nouzový stav a s ním i zákaz cestování mezi okresy, zrušen zákaz vycházení mezi 21.–
5. hodinou



Polytraumata ve FN Ostrava u dětí

2019 2020

ISS 16-25
počet/zemřelí 14/0 19/0 +5

ISS 26-40
počet/zemřelí 10/2 5/2 -5

ISS 41-75
počet/zemřelí 4/2 0/0 -4/-2

Celkem 28/4 24/2 -4(-15%)



Vybrané orgánové poranění ve FN Ostrava u dětí

2019 2020

Poranění CNS 42 90 +48 +114%

Poranění 
hrudníku 23 15 -8 -35 %

Poranění sleziny 15 5 -10 -66 %

Poranění jater 10 4 -6 -60 %

Poranění 
uropoetického 
traktu

4 4 - -



Poranění pohybového aparátu ve FN Ostrava u dětí

2019 2020

Primárně 
ošetřené 
zlomeniny

4252 3680 -572 -14 %

Repozice 
zlomenin 210 123 -87 -42 %

Ostheosynthesy 236 144 -92 -39 %

Fasciotomie 6 4 -2 -34 %

Sutury šlach 15 8 -7 -47 %



Vybraná poranění pohybového aparátu ve FN Ostrava u dětí

2019 2020

Suprakondylické 
fraktury humeru 69 52 -17 -25 %

Fraktury diafýz 
předloktí 89 61 -28 -32 %

Fraktury distálního 
rádia 58 74 +16 +27%

Fraktury femuru 49 24 -25 -51 %
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