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Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru rehabilitace a fyzikální medicíny v Libereckém kraji 
v roce 2003 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, 
činnosti, stručný přehled nově přijatých pacientů podle skupin diagnóz a  také základní ukazatele lůžkové 
péče nemocnic a odborných léčebných ústavů. Údaje jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle 
území. 

Summary 
Information on health service activity in the branch of rehabilitation and physical medicine in Liberecký 

region in 2003 contains data about out-patient care from area of health service network, personnel capacity, 
activity, a brief overview of newly admitted patients by group of diagnoses and also basic indicators of in-
patient care in hospitals and specialized therapeutic institutes. Data are presented by type of health 
establishment and by territory. 

Údaje zveřejněné v této publikaci vycházejí z ročních statistických výkazů A (MZ) 1-01 
o činnosti ambulantních zařízení. Návratnost výkazu dosáhla v roce 2003 v Libereckém 
kraji 98,7 %, v materiálu není zahrnuta činnost jednoho samostatného zařízení SŠ 
(s úvazkem všech zdravotnických pracovníků 1,4). Informace je doplněna údaji o využití 
lůžkového fondu rehabilitačních oddělení nemocnic a léčebných ústavů, které byly získány 
z výkazu L (MZ) 1-02. Oba výkazy jsou součástí Programu statistických zjišťování ČR. 

V roce 2003 Liberecký kraj registroval 77 pracovišť, která poskytovala ambulantní péči 
v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny. V těchto pracovištích pracovalo celkem 296,46 
zdravotnických pracovníků, většinu (71,9 %) tvořili fyzioterapeuti a ergoterapeuti se středo-
školským vzděláním. Fyzioterapeuti a ergoterapeuti s vysokoškolským vzděláním nebyli 
bohužel sledováni odděleně, jsou zahrnuti ve skupině jiných odborných pracovníků VŠ. Na 
jednoho lékaře připadalo k 31.12.2003 průměrně 19 tisíc obyvatel. Nejvíce (při úvazku 
lékaře 3,00) v okrese Česká Lípa 35 tisíc obyvatel, nejméně (při úvazku lékaře 12,15) 
v okrese Liberec 13 tisíc obyvatel. Na jednoho fyzioterapeuta a ergoterapeuta v kraji 
připadli v průměru 2 tisíce obyvatel. (Počty pracovníků jsou získány jako součet úvazků 
včetně úvazků smluvních pracovníků.) 

Ambulantní rehabilitační péče je poskytována v několika skupinách zdravotnických 
zařízení, hovoříme o druzích zařízení. Jednou z významných skupin je velké množství 
malých zdravotnických zařízení středoškolského rehabilitačního pracovníka (37 z 77 pra-
covišť), ve kterých pracují v průměru dva zdravotníci, v drtivé většině jsou to fyzioterapeuti 
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a ergoterapeuti. V těchto zařízeních se provádějí častěji výkony než klinická vyšetření (ať 
už komplexní, cílená nebo kontrolní), bylo zde provedeno 13 % ze všech ošetření a 23 % 
ze všech výkonů v kraji. Až na malé výjimky byly tyto výkony z poloviny ze skupiny 
fyzikální terapie a z poloviny ze skupiny léčebné tělesné výchovy, s mírnou převahou 
fyzikální terapie. Vzhledem k tomu, že v této skupině zdravotnických zařízení pracoval 
k 31.12.2003 také lékař, bylo zde provedeno i malé množství nerehabilitačních výkonů 
(v připojených tabulkách jsou souhrnně nazvané „ostatní výkony“), jako jsou injekce, 
obstřiky, manipulační léčba apod. Další významnou skupinou jsou samostatné ordinace 
lékaře specialisty, kterých bylo v roce 2003 v našem kraji 14. V těchto ordinacích 
pracovala čtvrtina ze všech zdravotnických pracovníků tohoto oboru, z celkové počtu 
lékařů to pak bylo téměř 60 %. Na jednu ordinaci připadlo v průměru 5 pracovníků (zhruba 
jeden lékař, 2,5 fyzioterapeutů nebo ergoterapeutů a 1,5 ostatních zdravotnických 
pracovníků, zejména zdravotních sester). Byla zde provedena téměř polovina ze všech 
klinických vyšetření v roce 2003 v našem kraji, na celkovém počtu výkonů se ordinace 
podílely 27 procenty. Výkony byly více než z poloviny ze skupiny fyzikální terapie, byla zde 
ale také provedena drtivá většina nerehabilitačních výkonů v kraji. Ambulantní rehabilitační 
péče byla poskytována také v ambulantních pracovištích nemocnic (9 v kraji). Na těchto 
pracovištích pracovala největší část zdravotnických pracovníků oboru (42 %), na jedno 
pracoviště připadlo v průměru 14 pracovníků (10,5 fyzioterapeutů nebo ergoterapeutů, 
jeden lékař a přes dva ostatní zdravotnické pracovníky, zdravotní sestry). Bylo zde 
provedeno 32 % z celkového počtu klinických vyšetření v kraji a 43 % z celkového počtu 
výkonů. Tyto výkony byly nejčastěji ze skupiny léčebné tělesné výchovy. Vedle vše 
uvedených druhů zdravotnických zařízení rozlišujeme také samostatná zařízení 
vysokoškolského rehabilitačního pracovníka nelékaře a skupinu „ostatních ambulantních 
zařízení“, kterou představují rehabilitační pracoviště ve sdružených ambulantních 
zařízeních a zdravotnických střediscích. 

Provedená klinická vyšetření se téměř polovinou dělí mezi fyzioterapeuty nebo 
ergoterapeuty - 65 708 vyšetření a lékaře - 61 957 vyšetření. Při přepočtu na 10 tisíc 
obyvatel je to 1 451 vyšetření lékařem a 1 538 vyšetření fyzioterapeutem nebo 
ergoterapeutem. Pro výkony toto rozložení neplatí, nositeli výkonů jsou v drtivé většině 
pouze fyzioterapeuti a ergoterapeuti. Největší podíl měly celkově výkony léčebné tělesné 
výchovy (56 %) následované skupinou výkonů fyzikální terapie (39 %). Toto rozložení je 
obdobné i v celé ČR, pouze s mírně větším podílem ergoterapie a nerehabilitačních 
výkonů na úkor výkonů léčebné tělesné výchovy. 

V kraji bylo ve sledovaném roce nově přijato k léčbě na rehabilitačních pracovištích  
celkem 96 111 pacientů. Výrazně nejčastější byly diagnózy nemocí kosterní a svalové 
soustavy a pojivové tkáně, které tvořily 66 % nových případů, pro poranění nebo otravu 
podstoupilo rehabilitaci 14 % pacientů. Většina pacientů (79,4 %) se léčila ambulantně, až 
na několik málo výjimek přišli vždy do zdravotnického zařízení a nebyli vyšetřeni doma. 
Kromě těchto uživatelů byla poskytnuta ambulantní péče také hospitalizovaným 
pacientům, většinou hospitalizovaným na jiném než rehabilitačním lůžkovém oddělení.  

Lůžkovou péči na odděleních rehabilitace a fyzikální medicíny poskytuje Krajská 
nemocnice Liberec, Nemocnice Jablonec nad Nisou a pracoviště při oddělení následné 
péče v Městské nemocnici Turnov. V Libereckém kraji není žádný rehabilitační odborný 
léčebný ústav. 

Zpracovala: Eva Surmajová 
ÚZIS ČR, Liberecký krajský odbor 
Voroněžská 44, 460 01 Liberec 1 
tel.: 485217221, surmajova@uzis.cz, http://www.uzis.cz 
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Personální zajištění podle druhu zdravotnických zařízení

lékaři jiní odborní 
prac. VŠ

fyzioterapeuti 
a ergoterapeuti 

SŠ

ostatní 
zdravotničtí 
pracovníci

Ambulantní část lůžkových 
zdravotnických zařízení

9 125,44 9,05 2,00 94,20 20,19 

Samostatná ordinace lékaře 
specialisty

14 71,62 13,20 3,75 33,17 21,50 

Samostatné zařízení nelékaře 
VŠ rehabilitační

4 5,75 - 3,75 2,00 - 

Samost. zaříz. SŠ odborného 
pracovníka - rehabilitační

37 73,15 0,26 3,12 67,77 2,00 

Ostatní ambulantní zařízení 13 20,50 - 0,25 16,00 4,25 

Liberecký kraj 77 296,46 22,51 12,87 213,14 47,94 
1) Součet úvazků (včetně smluvních); údaje zahrnují všechny pracovníky, tedy i zaměstnavatele, 
    kteří sami v ordinacích pracují

Druh zdravotnického 
zařízení v kraji 

Počet zaměstnanců 1)

celkem

v tom
Počet ZZ 

a pracovišť

Struktura zdravotnických pracovníků v oboru rehabilitace 
a fyzikální medicíny v ambulantní péči

Fyzioterapeuti
a ergoterapeuti SŠ

71,9%

Jiní odborní prac. VŠ
4,3%

Lékaři
7,6%

Ostatní zdravotničtí 
pracovníci

16,2%
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Počet vyšetření, výkonů a pacientů podle druhu zdravotnických zařízení

ambulantní část
lůžkových 

zdravotnických 
zařízení

samostatná 
ordinace 
lékaře 

specialisty

samostatné 
zařízení 

nelékaře VŠ 
rehabilitační

 samostatné 
zařízení 

SŠ odbor. 
pracovníka - 
rehabilitační 

ostatní 
ambulantní 

zařízení

Lékařem 61 957 23 860 37 909 - 188 - 
Jiným odborným 
pracovníkem VŠ

5 020 1 450 757 1 719 1 037 57 

Fyzioterapeutem, 
ergoterapeutem SŠ

65 708 17 066 22 997 574 15 618 9 453 

V Libereckém kraji 132 685 42 376 61 663 2 293 16 843 9 510 
Na 10 000 obyvatel 3 106,68 992,19 1 443,77 53,69 394,36 222,67 

Lékařem 77 949 6 397 71 118 - 434 - 
Jiným odborným 
pracovníkem VŠ

61 212 34 090 6 635 11 412 8 252 823 

Fyzioterapeutem, 
ergoterapeutem SŠ

1 846 363 809 967 449 877 16 150 439 123 131 246 

V Libereckém kraji 1 985 524 850 454 527 630 27 562 447 809 132 069 
Na 10 000 obyvatel 46 488,94 19 912,48 12 353,90 645,34 10 484,97 3 092,26 

Liberecký kraj 96 111 33 301 24 192 2 346 26 790 9 482 
Na 10 000 obyvatel 2 250,34 779,71 566,43 54,93 627,26 222,01 

          

Pacienti nově přijatí k léčbě

Výkony provedené

Vyšetření provedená

Vybrané ukazatele

v tom
Činnost v oboru dle druhu zařízení

Celkem

Podíl zdravotnických pracovníků podle druhu zařízení

Ambulantní část 
lůžkových 

zdravotnických zařízení
42,3%

Ostatní ambulantní 
zařízení

6,9%

Samost. zaříz.SŠ odbor. 
pracovníka - 
rehabilitační

24,7%

Samostatná ordinace 
lékaře specialisty

24,2%

Samostatné zařízení 
nelékaře VŠ rehabilitační 

1,9%
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Indikace léčebné rehabilitace skupin diagnóz podle MKN 10

absolutně na 10 tis. 
obyvatel *) absolutně na 10 tis. 

obyvatel *)
Nemoci infekční a parazitární A00 - B99 37  0,87  -  -  
Novotvary C00 - D48 1 073  25,12  8  0,19  
Nemoci endokrinní E00 - E90 190  4,45  13  0,30  
Poruchy duševní 
a poruchy chování

F00 - F99 437  10,23  25  0,59  

Nemoci nervové soustavy G00 - G99 5 121  119,90  1 185  27,75  
Nemoci oběhové soustavy I00 - I99 3 753  87,87  237  5,55  
Nemoci dýchací soustavy J00 - J99 1 820  42,61  533  12,48  
Nemoci trávicí soustavy K00 - K93 964  22,57  553  12,95  
Nem. svalové a kosterní soust. 
a pojivové tkáně

M00 - M99 63 674  1 490,86  23 522  550,74  

Nemoci močové 
a pohlavní soustavy

N00 - N99 1 108  25,94  216  5,06  

Těhotenství, porod a šestinedělí,
stavy vzniklé v perinatálním období

O00 - O99 
P00 - P96

1 913  179,66  155  14,56  

Poranění, otravy S00 - T98 14 172  331,82  2 665  62,40  
Ostatní neuvedené skupiny nemocí 1 849  43,29  24  0,56  

V Libereckém kraji celkem 96 111  2 250,34  29 136  682,19  

*) - u dg. těhotenství, porod a šestinedělí, stavy vzniklé v perinatálním období přepočteno na 10 000 žen 15-49 let

z toho v samostatných zařízeních 
rehabilitačních pracovníků

Počet pacientů nově přijatých k léčbě

Diagnóza MKN 10 celkem

Struktura nově přijatých pacientů k léčbě 
podle vybraných skupin diagnóz

Ostatní skupiny nemocí
9,8%

Nemoci oběhové 
soustavy

3,9%

Nemoci nervové 
soustavy

5,3%

Poranění, otravy
14,7%

Nemoci sval. a kosterní 
soustavy

a pojivové tkáně
66,3%
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Personální zajištění v územních celcích

Česká Lípa 46,10 3,00 - 38,60 4,50 35 367 2 749 
Jablonec nad Nisou 62,29 2,56 5,75 39,48 14,50 34 396 2 227 
Liberec 135,50 12,15 7,12 89,92 26,31 13 047 1 759 
Semily 52,57 4,80 - 45,14 2,63 15 634 1 663 
Liberecký kraj 296,46 22,51 12,87 213,14 47,94 19 001 2 004 
ČR 6 600,39 516,20 353,90 4 707,42 1 022,87 19 782 2 169 
1) Součet úvazků (včetně smluvních); údaje zahrnují všechny pracovníky, tedy i zaměstnavatele, 
    kteří sami v ordinacích pracují

na 1 lékaře

na 1 
fyzioterap., 
ergoterap. 

SŠ

Počet obyvatel

Území, okres
lékaři jiní odborní 

prac. VŠ

fyzio-
terapeuti 
a ergo-

terapeuti 
SŠ

celkem

v tom
Počet zaměstnanců 1)

zdravot. 
sestry 

a ostatní 
zdrav. 

pracovníci

Počet obyvatel na 1 lékaře podle okresů

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

Česká Lípa Jablonec nad
Nisou

Liberec Semily Liberecký kraj ČR
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Počet vyšetření a výkonů  v územních celcích

lékařem jiným odborným 
prac. VŠ

fyzioterapeutem 
a ergoterapeutem 

SŠ
lékařem

fyzioterap. 
a ergoterap.  

SŠ

Česká Lípa 18 711 8 330 - 10 381 786 979 
Jablonec nad Nisou 25 694 7 880 2 932 14 882 896 1 693 
Liberec 44 115 25 612 2 088 16 415 1 620 1 038 
Semily 44 165 20 135 - 24 030 2 683 3 202 

Liberecký kraj 132 685 61 957 5 020 65 708 1 451 1 538 
ČR 3 210 478 1 678 382 154 789 1 377 307 1 645 1 350 

Česká Lípa 322 356 8 046 - 314 310 759 29 654 
Jablonec nad Nisou 492 476 3 230 50 190 439 056 367 49 942 
Liberec 712 220 50 438 11 022 650 760 3 190 41 152 
Semily 458 472 16 235 - 442 237 2 163 58 923 

Liberecký kraj 1 985 524 77 949 61 212 1 846 363 1 825 43 231 
ČR 42 915 125 2 256 627 1 888 263 38 770 235 2 212 38 004 

Výkony

Vyšetření

Území, okres
v tom

celkem

Počet vyšetření a výkonů provedených
na 10 tis. obyvatel

Počet vyšetření na deset tisíc obyvatel provedených lékařem
a fyzioterapeutem a ergoterapeutem 

0
250
500
750

1 000
1 250
1 500
1 750
2 000
2 250
2 500
2 750
3 000
3 250
3 500

Česká Lípa Jablonec nad
Nisou

Liberec Semily Liberecký kraj ČR

vyšetření lékařem vyšetření fyzioterapeutem a ergoterapeutem
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Počet nově přijatých pacientů k léčbě v územních celcích

% 
z celku

ve zdrav. 
zařízení doma na lůžkovém 

rehab.odd.
na ostatních 

nem.odd.
Česká Lípa 17 304 83,55 14 458 - - 2 846 
Jablonec nad Nisou 19 735 82,06 16 177 17 464 3 077 
Liberec 41 364 79,30 32 780 20 435 8 129 
Semily 17 708 72,89 12 908 - 1 490 3 310 

Liberecký kraj 96 111 79,45 76 323 37 2 389 17 362 

Struktura výkonů podle druhu zdravotnických zařízení

fyzikální 
terapie ergoterapie ostatní 

výkony

Ambulantní část lůžkových 
zdravotnických zařízení

850 454 20,49 1,78 0,36 

Samostatná ordinace lékaře 
specialisty

527 630 52,52 0,51 12,88 

Samostatné zařízení nelékaře VŠ 
rehabilitační

27 562 42,17 - - 

Samost. zaříz.SŠ odbor. 
pracovníka - rehabilitační

447 809 51,72 0,02 0,10 

Ostatní ambulantní zařízení 132 069 65,43 0,01 - 

Liberecký kraj 1 985 524 39,34 0,90 3,60 

ČR 42 915 125 40,62 1,66 4,45 

34,56 

56,17 

53,18 

Struktura výkonů 
v tom v %

77,37 

34,10 

57,83 

48,17 

Druh zdravotnického 
zařízení Celkem léčebná tělesná 

výchova

Území, okres

Počet nově přijatých pacientů k léčbě

celkem

v tom
hospitalizovaníambulantní
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Liberecký kraj ČR Liberecký kraj ČR
Počet oddělení 2   43   -   13   
Počet zaměstnanců 1)

lékaři 4,00   117,14   -   58,61   
střední zdravotničtí pracovníci celkem 16,77   557,22   -   490,60   
střední zdravotničtí pracovníci u lůžka 14,77   464,91   -   369,01   
nižší a pomocní zdravotničtí pracovníci u lůžka 4,00   167,73   -   138,28   

Průměrný počet lůžek 42,00   1 390,51   -   1 517,63   
Průměrný denní stav obsazených lůžek

celkem 37,2   1 128,6   -   1 494,7   
na 1 lékaře 9,3   9,6   -   25,5   
na 1 SZP u lůžka 2,5   2,4   -   4,1   

Počet lékařů na 100 lůžek 9,52   8,14   x  3,84   
Počet SZP na 100 lůžek 39,93   38,72   x  32,17   
Počet hospitalizovaných 869   23 707   16 419   
Nemocniční letalita 1,2   1,1   -   0,2   
Využití lůžek ve dnech 323,3   296,3   -   359,5   
Průměrná ošetřovací doba 15,6   17,4   -   33,2   
Prostoj lůžek 2) 1,5   2,8   -   0,5   

2) Ve dnech na 1 hospitalizovaného z lůžek schopných provozu

Seznam nemocnic s lůžkovým rehabilitačním oddělením v kraji:
Krajská nemocnice Liberec
Nemocnice Jablonec nad Nisou

1) Součet úvazků (včetně smluvních); údaje zahrnují všechny pracovníky, tedy i zaměstnavatele, 
    kteří sami v ordinacích pracují

Vyžívání lůžkového fondu rehabilitačních oddělení nemocnic
a rehabilitačních center a zatížení zdravotnických pracovníků

Ukazatel
Nemocnice OLÚ
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