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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 13.7.2006 31
Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2005 

Obor ušní, nosní, krční a foniatrický 
Activity of health care institutions in Czech Republic in the year 2005 

 Section of otorhinolaryngology and phoniatry 

Souhrn 

Tato aktuální informace obsahuje data z výkazů o činnosti zdravotnických zařízení v oboru ušní, nosní, 
krční a ve foniatrickém oboru. Návratnost výkazů byla 98 % u oboru ORL a 99 % u foniatrického oboru. 
Celkem bylo zpracováno 576 zdravotnických zařízení ORL a 46 zařízení foniatrie a audiologie. V oboru ORL 
bylo zaměstnáno 861 lékařů a 962 zdravotnických pracovníků. Provedeno bylo 4 319 977 vyšetření 
a ošetřeno bylo 1 920 624 různých pacientů. Ve foniatrickém oboru bylo zaměstnáno 63 lékařů a 86 
zdravotnických pracovníků. Bylo zde provedeno 182 900 vyšetření a ošetřeno bylo 82 677 pacientů. 

Summary  

This information contains the data from reports about activities of health care institutions in the 
otorhinolaryngology and phoniatry section. The return rate of reports was 98 % in the ORL section and 99 % 
in the phoniatry section. In total, 576 ORL health institutions and 46 institutions of phoniatry and audiology 
were processed. In the ORL section there were employed 861 physicians and 962 health workers. There 
were 4 319 977 treatments provided and 1 920 624 various patients inspected. In the phoniatry section there 
were employed 63 physicians and 86 health workers. There were 182 900 treatments provided and 82 677 
patients inspected. 

Tato Aktuální informace je zaměřena na činnost zdravotnických zařízení v oboru ušní, 
nosní, krční (oddělení a pracovišť ORL včetně dětské ORL) a ve foniatrickém oboru 
(oddělení a pracovišť foniatrie a audiologie). Zdrojem dat jsou roční výkazy o činnosti 
(formulář A (MZ) 1-01), které vyplňují a předkládají ÚZIS ČR zdravotnická zařízení 
(zpravodajské jednotky) jako součást programu statistických zjišťování ministerstva 
zdravotnictví ČR. Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení (pracoviště) 
jmenovaných oborů (zařízení) včetně ambulantních částí nemocnic sledovaných oborů. 
Vyplňování se týká všech zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele.  

V oboru ORL bylo celkem zpracováno 576 zdravotnických zařízení a v oboru 
foniatrickém 46 zdravotnických zařízení. Návratnost výkazů byla téměř 98 % u oddělení 
a pracovišť ORL a přes 99 % u oddělení a pracovišť foniatrie a audiologie. Oproti 
předchozímu roku se zvýšil počet evidovaných zařízení o 11 odd. a pracovišť na 597 
v oboru ORL a o 3 odd. a pracoviště na 47 v oboru foniatrickém. Počet evidovaných 
úvazků lékařů v oboru ORL dosáhl 623 úvazků a u zdravotnických pracovníků (ZPBD) 
došlo k navýšení o 7,5 % na 826 úvazků. Ve foniatrickém oboru se zvýšil počet úvazků 
o 9,7 % na 43 úvazků, ovšem u zdravotnických pracovníků došlo naopak ke snížení 
o 5,6 % na 61 úvazků. 
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Z hlediska zahrnutých zpravodajských jednotek do zpracování připadalo v roce 2005 
na 1 zdravotnické zařízení ORL v průměru 1,5 lékařů a 1,7 zdravotnických pracovníků 
nelékařů způsobilých k výkonu zdravotnického povolání (ZPBD, ZPSZ a JOB) a ostatních 
odborných pracovníků. Ve foniatrickém oboru pak tyto počty činily 1,4 lékařů 
a 2,0 zdravotnických a odborných pracovníků. Na jedno zdravotnické zařízení ORL 
připadalo průměrně 21 vyšetření denně a za rok bylo v jednom zdravotnickém zařízení 
průměrně vyšetřeno 3 334 pacientů. U oboru foniatrického připadalo průměrně na jedno 
zdravotnické zařízení 11 vyšetření denně a vyšetřeno bylo 1 797 pacientů za rok. 
V přepočtu na úvazky připadalo průměrně na jednoho lékaře oboru ORL 59 pacientů týdně 
a bylo provedeno jedním lékařem průměrně 27 vyšetření v jednom pracovním dni. V oboru 
foniatrickém to bylo průměrně na jednoho lékaře 36 pacientů týdně a 16 vyšetření na 
pracovní den. V obou oborech vychází v roce 2005 na 1 pacienta průměrně 2,2 vyšetření. 

V porovnání za jednotlivé kraje souhrnně za oba obory vykazuje výrazné odlišnosti 
od průměru Praha. Na 100 tisíc obyvatel zde připadá přes 9 zdravotnických zařízení 
a 12,5 lékařů (přepočítáno na úvazky včetně smluvních vztahů), přičemž průměr za celou 
ČR činí 6 zdravotnických zařízení a 6,6 lékařů na 100 tisíc obyvatel. Naopak nejnižšími 
počty se vyznačují kraje Středočeský, Karlovarský a Vysočina, kde na 100 tisíc obyvatel 
připadá méně než 5 lékařů a 5 zdravotnických zařízení. Praha je dále specifická nejvyšším 
počtem vyšetření na jedno zdravotnické zařízení (8 311) a na jednoho pacienta (2,49). 
Vyznačuje se však nejnižším počtem 48 pacientů na jednoho lékaře týdně, a to i přes 
nejvyšší absolutní počet vyšetřených pacientů. Jednu z příčin představuje vyšší 
zastoupení specializovaných pracovišť s větším počtem lékařů, kde jsou vykonávané 
zákroky i pacientům z jiných krajů. Dále Praha tvoří centrum vysokoškolského vzdělávání 
v oblasti medicíny s kumulací fakultních nemocnic. Výraznější vytížeností se vyznačuje 
Olomoucký kraj nadprůměrným počtem vyšetření na jedno zdravotnické zařízení (8 241) 
a také počtem vyšetření na lékaře (29) v jednom pracovním dni. Další výrazněji vyšší 
hodnoty byly zaznamenány ve Zlínském kraji, který vykazuje nejvyšší počet pacientů 
na jedno zdravotnické zařízení (3 650) i na lékaře téměř 66 pacientů týdně. Naopak 
podprůměrnou vytížeností se vyznačuje Karlovarský kraj s nejnižším počtem vyšetření na 
pacienta (1,82) a na lékaře (22) v jednom pracovním dni a také druhým nejnižším počtem 
vyšetření na jedno zdravotnické zařízení (5 544). Dále lze zmínit Jihočeský kraj 
s nejnižším počtem pacientů (2 429) a vyšetření (5 046) na jedno zdravotnické zařízení. 

Od roku 2001 do roku 2005 došlo v činnosti zdravotnických zařízení oboru ORL 
k mírnému nárůstu počtu zpracovaných zpravodajských jednotek o 20 zařízení. Vzrostl 
i počet lékařů (v přepočtu na úvazky včetně smluvních vztahů) o 14 úvazků. 
Ve foniatrickém oboru také vzrostl po poklesu v roce 2002 počet zpracovaných 
zdravotnických zařízení o 9 a zvýšil se i počet lékařů o 7 úvazků. V případě počtu 
vyšetření na jedno zařízení oboru ORL nedochází k výraznějším změnám. Nejvyšší 
hodnoty bylo dosaženo v roce 2002, kdy na jedno zařízení připadalo 7 696 vyšetření ročně 
a nejnižší hodnoty 7 496 vyšetření bylo dosaženo v roce 2004. Z hlediska počtu pacientů 
na jedno zdravotnické zařízení se hodnoty pohybují mezi 3 334 z roku 2005 a 3 491 z roku 
2003. Na jednoho lékaře v oboru ORL připadá průměrně okolo 59 až 62 pacientů týdně 
a za jeden pracovní den provede průměrně 27 až 28 vyšetření. Ve foniatrickém oboru také 
nedochází k výraznějším změnám. Nejvíce vyšetření (4 522) na jedno zdravotnické 
zařízení připadalo v roce 2002 a nejméně (3 976) v roce 2005. V počtech pacientů na 
jedno zdravotnické zařízení dominoval také rok 2002 s hodnotou 1 862 a naopak nejnižší 
počet vykazuje hned následující rok 2003 s hodnotou 1 787. V tomto oboru připadalo 
průměrně na jednoho lékaře 35 až 37 pacientů týdně. Průměrný počet vyšetření 
provedených jedním lékařem v jednom pracovním dni se snížil z 18 na 16 vyšetření. 
 
Vypracoval: Bc. Jan Žofka 



2004 2005 2004 2005

Počet lékařů FO 872    861    60    63    

Počet lékařů (úvazky) 620,50    1 490,43    39,89    44,12    

ZPBD 972    947    79    73    

ZPBD (úvazky) 767,05    1 763,47    65,46    61,35    

ZPSZ a JOB 6    15    15    13    

ZPSZ a JOB (úvazky) 3,90    28,20    12,06    12,05    

OOP 83    29    13    5    

OOP (úvazky) 59,56    26,25    9,10    3,75    

Počet vyšetření 4 287 758    4 319 977    177 664    182 900    

Počet pacientů 1 922 094    1 920 624    76 378    82 677    

Počet zdrav. zařízení 572    576    43    46    

Poznámka:
FO - fyzické osoby
ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu

(§ 5 až § 21 zákona č. 96/2004 Sb.)
ZPSZ - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí

(§ 22 - § 28 zákona č. 96/2004 Sb.)
JOP - jiní odborní pracovníci (§ 43 zákona č. 96/2004 Sb.)
OOP - ostatní odborní pracovníci oddělení (pracoviště, zařízení)

Obor ušní, nosní, krční Obor foniatrický

Základní data o činnosti zdravotnických zařízení vybraných oborů v ČR

A (MZ) 1-01 
(A001 / obory 28,29)

Vývoj ukazatelů činnosti zdravotnických zařízení ORL
včetně foniatrie a audiologie
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Počet pacientů na 1 zařízení ročně
Počet provedených vyšetření v 1 zařízení ročně
Počet pacientů na 1 lékaře (úvazky včetně smluvních) týdně
Počet vyšetření na 1 lékaře (úvazky včetně smluvních) a pracovní den

počet zařízení počet
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 Kraje 
Počet 

zdravotnických 
zařízení

Počet lékařů 
(úvazky)

Počet ostatních 
pracovníků 

(úvazky)

Počet 
vyšetření

Počet 
pacientů

 Hl. město Praha 110    147,47    250,29    914 207    366 478    

 Středočeský 56    51,44    65,06    378 398    175 225    

 Jihočeský 41    32,54    37,62    206 867    99 571    

 Plzeňský 39    39,03    49,18    289 193    121 494    

 Karlovarský 15    15,07    24,38    83 164    45 718    

 Ústecký 43    48,10    54,14    316 605    144 738    

 Liberecký 25    26,10    29,19    155 896    69 664    

 Královéhradecký 34    33,00    39,52    200 923    104 500    

 Pardubický 27    28,05    30,16    192 568    88 059    

 Vysočina 24    25,13    31,48    182 338    76 400    

 Jihomoravský 77    83,22    114,09    551 412    237 658    

 Olomoucký 38    43,40    61,90    313 150    136 217    

 Zlínský 29    30,97    43,20    213 438    105 847    

 Moravskoslezský 64    70,03    102,86    504 718    231 732    

 ČR 622    673,55    933,07    4 502 877    2 003 301    

 Kraje 
Počet pacientů 
na zařízení za 

rok

Počet vyšetření 
na zařízení 

za rok

Počet pacientů 
na lékaře 
(týdně)

Počet vyšetření 
na lékaře 

a pracovní den

Počet 
vyšetření 

na pacienta

 Hl. město Praha 3 332    8 311    48    25    2,49    

 Středočeský 3 129    6 757    66    29    2,16    

 Jihočeský 2 429    5 046    59    25    2,08    

 Plzeňský 3 115    7 415    60    29    2,38    

 Karlovarský 3 048    5 544    58    22    1,82    

 Ústecký 3 366    7 363    58    26    2,19    

 Liberecký 2 787    6 236    51    24    2,24    

 Královéhradecký 3 074    5 910    61    24    1,92    

 Pardubický 3 261    7 132    60    27    2,19    

 Vysočina 3 183    7 597    58    29    2,39    

 Jihomoravský 3 086    7 161    55    26    2,32    

 Olomoucký 3 585    8 241    60    29    2,30    

 Zlínský 3 650    7 360    66    27    2,02    

 Moravskoslezský 3 621    7 886    64    28    2,18    

 ČR 3 221    7 239    57    26    2,25    

Základní ukazatele činnosti zdravotnických zařízení ORL včetně foniatrie          
a audiologie za kraje v roce 2005

 Poznámka: Počet lékařů a zdravotnických pracovníků byl přepočítán na úvazky a zahrnuje i smluvní vztahy.
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