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Lázeňská péče v Olomouckém kraji v roce 2002 

Podkladem pro zpracování dat o činnosti za rok 2002 je výkaz L (MZ) 2-01. Data jsou 
za lázeňská zařízení rezortu zdravotnictví a obrany. 

K 31.12.2002 existovalo v Olomouckém kraji 7 lázeňských zařízení s 2 676 lůžky (ke 
konci roku 2001 jich bylo o 82 méně), z toho 855 lůžek bylo využíváno dětmi a mládeží. 

Do lázeňské péče pro dospělé bylo přijato 26 824 pacientů, do lázeňské péče pro 
dorost 589 pacientů a do lázeňské péče pro děti 3 561 pacientů. Celkem byla poskytnuta 
lázeňská péče 30 974 pacientům. Z celkového počtu představovali pacienti na náklad 
zdravotního pojištění 71,6 %, pacienti tuzemci plně na vlastní náklady 20,3 % a cizinci 
8,1 %. 

Celkový počet ošetřovacích dnů v léčebnách činil 697 302. Průměrná ošetřovací doba 
u všech pacientů na náklad zdravotního pojištění byla 27,8 dne, u plně platících tuzemců 
8,6 dne a u cizinců 10,3 dne. 

V lázeňských léčebnách byly nejčastější indikací u pacientů na náklad zdravotního 
pojištění nemoci oběhového ústrojí 33,8 %, dále nemoci pohybového ústrojí 21,6 % 
a netuberkulózní nemoci dýchacích ústrojí 15,5 %. U plně platících pacientů (tuzemců) 
byly nejčastější indikací nemoci oběhového ústrojí 37,7 %, dále nemoci poruch látkové 
výměny 19,7 %, nemoci pohybového ústrojí 14,7 %. U cizinců bylo pořadí následující: 
duševní poruchy 69,3 %, dále nemoci oběhového ústrojí 15,2 % a netuberkulózní nemoci 
dýchacích ústrojí 14,8 %.  

Z celkového počtu dospělých pacientů bylo pro komplexní lázeňskou péči přijato 53,4 % 
a pro příspěvkovou lázeňskou péči 13,9 %. Plně platící dospělí pacienti tuzemci tvořili 
23,4 % a cizinci 9,3 %. Komplexní lázeňská péče pro dorost tvořila 100 %. Na komplexní 
lázeňskou péči pro děti bylo přijato 99,9 % dětských pacientů. 

Vypracovala: Dagmar Kaňáková 



Počet
přijatých pacientů 14 317   3 737    6 275    2 495    26 824  54      26 878    
Počet
ošetřovacích dnů 396 163   67 301    53 766    25 768    542 998  1 741      544 739    
Průměrná
ošetřovací doba 27,7    18,0     8,6    10,3    20,2   32,2      20,3     

Počet
přijatých pacientů 589     - - - 589   4        593     
Počet
ošetřovacích dnů 21 384     - - - 21 384   172        21 556     
Průměrná
ošetřovací doba 36,3     - - - 36,3    43,0        36,4      

Počet
přijatých pacientů 3 556    3        1        1         3 561  743     4 304    
Počet
ošetřovacích dnů 132 821    63        28        8         132 920  18 279     151 199    
Průměrná
ošetřovací doba 37,4    21,0       28,0       8,0         37,3    24,6      35,1    

 Lázeňská péče pro dospělé, dorost a děti 
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Struktura všech pacientů podle indikačních skupin 
na náklad zdravotního pojištění
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Struktura všech pacientů podle indikačních skupin 
na vlastní náklady - cizinci
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