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Činnost oboru stomatologie v roce 2002
Podkladem pro zpracování dat o ambulantní činnosti oboru stomatologie je výkaz
A (MZ) 1-01, v roce 2002 byla návratnost vyplněných výkazů 98,2 %. Do statistického
šetření bylo zahrnuto 5 776 pracovišť (o 30 pracovišť méně než v předchozím roce).
Poskytovanou péči zajišťovalo 6 322 lékařů (z toho 92,5% tvořili PL stomatologové)
a 5 934 středních zdravotnických pracovníků (přepočtený počet, vč. smluvních
pracovníků), na jedno pracoviště připadá jeden lékař. Na 10 000 obyvatel České republiky
připadlo v průměru 6 lékařů a na jednoho lékaře bylo registrováno 1741 pacientů.

Pracovníci a počty ZJ

2001

2002

Počet zpravodajských jednotek

5806

5776

Počet lékařských úvazků na 1 pracoviště

1,09

1,10

Lékaři - fyzické osoby

6756

6801

6310,72

6297,54

Lékaři - smluvní pracovníci

15,59

24,00

SZP - fyzické osoby

6390

6252

6021,66

5874,99

38,08

58,54

Lékaři - přepočtený počet (úvazek)

SZP - přepočtený počet (úvazek)
SZP - smluvní pracovníci

Během roku bylo provedeno celkem 21 217 938 ambulantních ošetření z toho
preventivní prohlídky tvořily 34,6 %. V průměru na 1 léčeného pacienta připadalo
2,6 ošetření - vyšetření ročně stejně jako v roce 2001. Z hlediska regionálního porovnání
bylo nejvíce vyšetření na 1 léčeného pacienta provedeno v krajích Plzeňském a Jihomoravském (3), naopak v kraji Jihočeském a Hl. m. Praze bylo provedeno 2,4 ošetření na
1 léčeného pacienta. Celkem 3 356 ošetření na 1 lékařský úvazek za rok odpovídá zhruba
13 ošetřením denně.
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Služeb ambulantní stomatologie využilo během roku 8 031 531 pacientů, na 1 úvazek
lékaře připadalo v průměru 1270 léčících se pacientů ročně (za den 5 pacientů). Nejvíce
pacientů na 1 úvazek lékaře bylo zaznamenáno v krajích: Jihočeském (1485), Karlovarském (1479) a Pardubickém (1448). Oproti tomu nejméně pacientů na 1 úvazek lékaře
bylo v krajích: Plzeňském (1090), Hl. m. Praha (1100) a Jihomoravský (1105).

Počty ošetření a počty léčených pacientů

2001

2002

21 279 369

21 217 938

na 1000 obyvatel

2072,0

2079,5

na 1 lékařský úvazek

3363,6

3356,5

2,6

2,6

8 055 348

8 031 531

784,4

787,2

1273,3

1270,5

Počet ošetření - celkem

na 1 léčeného pacienta
Počet léčených pacientů - celkem
na 1000 obyvatel
na 1 lékařský úvazek

Na jedno pracoviště stomatologie připadá průměrně 0,7 dentálních rentgenů a 0,08
laseru pro diagnostickou a terapeutickou činnost. Téměř polovina dentálních rentgenů je
starší 8 let a u laseru je každý pátý starší 8 let.

Počet přístrojů
Dentální rentgen
Laser pro diagnostickou,
terapeutickou činnost

2001
počet

2002
výkony

počet

výkony

3 591

2 078 530

3 800

2 182 891

466

65 035

456

69 137
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