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Výkony rehabilitace a fyzikální medicíny 2004 - 2006 

Rehabilitation and Physical Medicine Outputs in 2004 - 2006 

Souhrn 

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů, léčených indikací, počtů pacientů a vybraných kategorií 
zdravotnických pracovníků oboru rehabilitace a fyzikální medicína za roky 2004 - 2006 z podkladů statistického 
zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).  

Summary 

This Topical Information brings a short overview of outputs, treated medical indications and selected manpower 
categories in the branch of rehabilitation and physical medicine in 2004 - 2006 on the basis of the programme 
of statistical investigations in the frame of the National Health Information System. 

Činnost rehabilitace a fyzikální medicíny  

Při zabezpečování úkolů Národního zdravotnického informačního systému shromažďuje 
ÚZIS ČR v rámci údajů o činnosti zdravotnických zařízeních rovněž údaje o rehabilitaci a fyzikální 
medicíně. Výkazy A (MZ) 1-01 za tento obor vyplňují všechna pracoviště rehabilitace a fyzikální 
medicíny, která poskytují léčebnou rehabilitační péči hospitalizovaným i ambulantním pacientům 
ve všech zdravotnických zařízení bez ohledu na zřizovatele.  

Léčebná rehabilitace je komplex medicínských preventivních, diagnostických a terapeutických 
opatření směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti postiženého na zdraví, ať již cestou 
odstranění či substituce, případně snížení či zpomalení progrese „disability“ (viz www stránky 
Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, „Koncepce oboru rehabilitační a fyzikální 
lékařství“). Kompletní název oboru je „fyzioterapie, balneologie a léčebná rehabilitace“, zkráceně 
FBRL (Vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sbírky). Na rozdíl od farmakoterapie se využívá fyzikálních 
(a často fyzických) metod. Dle terminologie WHO „Rehabilitace je obnova optimálního nezávislého 
a plnohodnotného tělesného a duševního života osob po úrazu, nemoci nebo zmírnění trvalých 
následků nemoci nebo úrazu pro život a práci člověka.“ 

Z následující tabulky, konkrétně z části o indikacích léčebné rehabilitace, vyplývá, že téměř 
nelze najít lékařský obor, který by nespolupracoval s FBLR. Z evidentních důvodů převažují 
nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně s více než 1,5 miliónem nově přijatých 
pacientů k rehabilitační léčbě ročně, tedy opakovaně kolem 64 % všech nově přijatých pacientů. 
Ve sledovaném období 2004 - 2006 činil počet pacientů nově přijatých k léčbě pravidelně kolem 
23 % z celkového počtu obyvatel. V hodnoceném období lze též vysledovat výrazný nárůst 
u pacientů ambulantně ošetřených doma. 

Vypracoval: Ing. Ivan Popovič 



Rok 2004 2005 2006
Index 

2006/2004
%

Pracovníci na pracovištích 
rehabilitační a fyzikální medicíny:

celkový počet lékařů (přepočtený počet) 503,15 502,88 501,32 99,64  

celkový počet fyzioterapeutů (přepočtený počet) 4 863,33 5 064,13 5 171,93 106,35  

celkový počet ergoterapeutů (přepočtený počet) 288,36 231,68 204,63 70,96  

Činnost:

počet vyšetření lékařem celkem 1 683 707  1 718 633  1 673 035  99,37  

počet výkonů lékaře celkem 2 302 050  2 361 079  2 179 803  94,69  

počet vyšetření fyzioterapeutem/ergoterapeutem celkem 1 549 209  1 617 399  1 633 959  105,47  

počet výkonů fyzioterapeuta/ergoterapeuta celkem 43 614 340  44 813 586  44 531 569  102,10  
Indikace léčebné rehabilitace pacientů nově
přijatých k léčbě v počtech osob:

nemoci infekční a parazitární 2 775  3 206  3 490  125,77  

novotvary 27 117  28 441  31 328  115,53  

nemoci endokrinní 8 524  8 522  8 523  99,99  

poruchy duševní a poruchy chování 10 548  10 807  10 783  102,23  

nemoci nervové soustavy 184 961  177 136  173 171  93,63  

nemoci oběhové soustavy 110 555  106 604  107 593  97,32  

nemoci dýchací soustavy 29 313  30 317  34 005  116,01  

nemoci trávicí soustavy 27 090  21 928  22 704  83,81  

nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 517 270  1 521 046  1 501 543  98,96  

nemoci močové a pohlavní soustavy 20 647  23 663  20 650  100,01  
těhotenství, porod a šestinedělí, 
stavy vzniklé v perinat. období 39 482  38 588  38 383  97,22  

poranění, otravy 309 894  316 053  317 409  102,43  

ostatní neuvedené skupiny nemocí 56 115  73 854  73 267  130,57  

celkem podle uvedených diagnóz 2 344 291  2 360 165  2 342 849  99,94  

Počet pacientů nově přijatých k léčbě:

ambulantně ve  zdravotnickém zařízení 1 900 905  1 905 819  1 884 399  99,13  

ambulantně doma 2 340  4 486  7 976  340,85  

hospitalizovaní na lůžkovém rehabilitačním oddělení 71 117  59 845  50 806  71,44  

hospitalizovaní na ostatních nemocničních odděleních 369 929  390 015  399 668  108,04  
Počet hodnocených jednotek s odevzdaným výkazem 
(pracoviště rehabilitační a fyzikální medicíny) 1 483  1 512  1 519  102,43  

Zdroj: ÚZIS ČR

Výkony zařízení rehabilitační a fyzikální medicíny celkem v letech 2004 - 2006

ÚZIS ČR, Aktuální informace č. 20/2007 strana 2


