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poskytovatele 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo 
zdravotnictví. ČV 110/19  
ze dne 17. 10. 2018 v rámci 
Programu statistických zjišťování 
na rok 2019. 
Vyplněný výkaz předložte 
pracovišti státní statistické služby 
resortu zdravotnictví podle 
závazných pokynů ÚZIS ČR 
Ochrana důvěrnosti údajů je 
zaručena zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě, ve 
znění pozdějších předpisů. Údaje 
se zjišťují pro potřebu 
Ministerstva zdravotnictví, které 
odpovídá za jejich ochranu 

Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS A (MZ) 1-01 
Poskytovatel (obor): psychiatrie 1) 

Za rok 2019 

 
I. Pracovníci ve zdravotnictví 

 Č.ř. Lékaři ze sl. 1 
psychiatři ZPBD ze sl. 3 

adiktologové Psychologové Ostatní odborní 
pracovníci 

a b 1 2 3 4 5 6 
Fyzické osoby (počet k 31.12.) 11       
Přepočtené počty (úvazek k 31.12.) 12       
Smluvní pracovníci (úvazek k 31.12.) 13       
Průměrný roční přepočtený počet 
pracov. celkem (včetně smluvních) 14       

II. Činnost 
Vybrané diagnózy Č.ř. Celkem ze sl. 1 ženy Věková skupina - ze sl.1 ze sl. 1 

ochranné léčby 0 - 14 let 15 - 19 let 20 let a více 
a b 1 2 3 4 5 6 

Počet ošetření - vyšetření 21       
Počet léčených pacientů 22       
 
z ř. 22 

v substituční léčbě závislosti 
na opioidech/opiátech 23       

sebepoškození 24       
III. Počet léčených pacientů ve sledovaném roce 

 
Vybrané diagnózy 

 
Č.ř. 

 
Celkem 

 
ze sl. 1 ženy 

Věková skupina - ze sl.1 ze sl. 1 2)nově 
zjištěná 

onemocnění 0 - 14 let 15 - 19 let 20 let a více 
a b 1 2 3 4 5 6 

organic. dušev. poruchy (F00-F09) 41       
 
 
z ř. 41 

demence u Alzheimerovy 
nemoci (F00) 42       

ostatní demence (F01-F03) 43       
poruchy vyvolané alkoholem (F10) 44       
poruchy vyvolané ostatními 
psychoaktivními látkami (F11-F19) 45       

schizofrenie (F20-F29) 46       
afektivní poruchy (F30-F39) 47       
neurotické poruchy (F40-F59) 48       
z ř. 48 poruchy příjmu potravy(F50) 49       

sexuální dysfunkce(F52) 50       
poruchy osobnosti 

(F60-F63, F68-F69) 51       

z ř. 51 patologické hráčství (F63.0) 52       
sexuální poruchy/deviace (F64-F66) 53       
mentální retardace (F70-F79) 54       
vývojové poruchy v dětství a 
adolescenci (F80-F98) 55       

neurčená duševní porucha (F99) 56       
neplodnost (N46,N97) 57       
vývojové poruchy mužských pohlavníc 
orgánů (Q53-Q55) 

h 58       

1)ambulantní pracoviště AT, sexuologie, gerontopsychiatrie, zařízení parciální hospitalizace, zařízení krizové intervence, ambulantní pracoviště psychiatrické léčebny 
a zařízení pro léčbu drogových závislostí 
2)nové případy (tj. poprvé v životě pacienta) 



I. Pacienti se základní diagnózou F10-F19 léčeni ve sledovaném roce (v ,,živé kartotéce“) - podle užívané psychoaktivní látky Příloha 
 
Psychoaktivní látka 

 
Č.ř. 

Věková skupina Celkem Injekční 
aplikace drog 

Intoxikace, 
poruchy 

Somatické 
a psych. 

 
Závislost *) 0 - 14 let 15 - 19 let 20 - 39 let 40 - 64 let 65 let a více 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy celkem chování *) poškození*)  
a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ALKOHOL 121                 
OPIÁTY a OPIOIDY - celkem 122                 

 
z ř. 
122 

heroin 123                 
buprenorfin neindikovaně 124                 
metadon neindikovaně 125                 
substituční látka (metadon nebo 
buprenorfin) indikovaně 126                 

KANABINOIDY 127                 
SEDATIVA, HYPNOTIKA - celkem 128                 

z ř. 128 barbituráty 129                 
benzodiazepiny 130                 

KOKAIN 131                 
OSTATNÍ STIMULANCIA - celkem 132                 

z ř. 132 metamfetamin (pervitin) 133                 
HALUCINOGENY 134                 
PRCHAVÁ ROZPUSTIDLA 135                 
KOMBINACE DROG 136                 

 
 

z ř. 
136 

opiátu a metamfetaminu (s nebo bez 
dalších drog) 137                 

opiátu a dalších drog bez 
metamfetaminu 138                 

metamfetaminu a dalších drog bez 
opiátu 139                 

substituční látka (metadon nebo 
buprenorfin) indikovaně 140                 

TABÁK 141                 
JINÉ 142                 
DROGY - celkem 143                 
Celkový počet pacientů 144                 

*)vybrat pouze jednu nejzávažnější komplikaci 
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