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Dermatovenerologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2004 

Dermatological care - Activity in the Branch in the Středočeský region in 2004 

Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie ve Středočeském kraji v roce 2004 
obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění 
z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané 
diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic. 

Summary 
Information on health service activity in the branch of dermatology and venereology in the Středočeský 

region in 2004 contains data about out-patient care by type of establishment and by districts of the region, 
data about personnel capacity, activity and about patients treated or followed up for selected diagnoses. It is 
supplemented by basic indicators on in-patient care in hospitals. 

Podkladem pro zpracování této informace bylo zjišťování ročním výkazem o činnosti 
ambulantních zařízení v oboru dermatovenerologie a pololetním výkazem o lůžkovém 
fondu zdravotnických zařízení a jeho využití. Pro výpočet relací na počet obyvatel byly 
použity údaje ČSÚ. Všechna ambulantní a lůžková zařízení daného oboru, bez ohledu na 
zřizovatele, mají uzákoněnou povinnost výkazy předkládat.  

Statistická zjišťování byla přizpůsobena zákonu č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravot-
nických povoláních, ze kterého vyplývají nové kategorie zdravotnických pracovníků. Proti 
dříve uváděné kategorii středních zdravotnických pracovníků (SZP) je v této publikaci nyní 
uváděna kategorie zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povo-
lání (ZPBD) tak, jak je vymezuje zmiňovaný zákon. Protože vymezení těchto pracovníků 
se od dřívější kategorie liší, nemusí být data plně srovnatelná s předchozími roky. 

Při rozboru dat bylo třeba mít na zřeteli, že zjišťování nejsou prováděna za pacienty 
bydlící na území kraje, ale za ty, kteří byli ošetřeni (vyšetřeni) v ordinacích lékařů sídlících 
ve Středočeském kraji. Blízkost a dopravní dostupnost hlavního města Prahy může tyto 
údaje zkreslit v případech a na územích, kde je velký pohyb osob mezi uvedenými kraji, 
např. z důvodů dojíždění do zaměstnání. Vzhledem k možnosti svobodné volby lékaře, 
může být tento vzájemný pohyb také ovlivněn kvalitou poskytované péče konkrétním 
lékařem (pracovištěm). Kvalita poskytované péče však není předmětem uvedených 
statistických zjišťování. 
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K 31. 12. 2004 bylo ve Středočeském kraji zaregistrováno celkem 52 ambulantních pra-
covišť poskytujících dermatovenerologickou péči. V mapě sídel jsou uvedena všechna 
zdravotnická zařízení, včetně detašovaných pracovišť. Body v mapě sídel označují místa, 
kde se nachází alespoň jedno dermatovenerologické zdravotnické pracoviště. 

Ambulantní péče 
Ambulantní dermatovenerologickou péči ve Středočeském kraji v roce 2004 zajišťovalo 

celkem 121 odborných zdravotnických pracovníků v rozsahu téměř 95 úvazků (včetně 
smluvních pracovníků). Z toho počet úvazků lékařů byl 48,45 a zdravotnických pracovníků 
nelékařů s odbornou způsobilostí byl 46,46 úvazků. Proti roku 2003 se počet úvazků 
lékařů snížil pouze nepatrně (o 1,3 úvazku), zejména v důsledku úbytku úvazků lékařů 
v Mladé Boleslavi. Většina lékařů (77 %) pracuje v samostatných ordinacích, kde je také 
prováděna většina (přes 70 %) dermatoveneralogických ambulantních vyšetření (ošetře-
ní). Celkový počet ošetření se proti předchozímu roku zvýšil o téměř 4 % a u většiny 
okresů vykazujících nárůst byl spojen s mírným navýšením úvazků odborných zdravot-
nických pracovníků.  

Proti předchozímu roku se počet léčených pacientů v ordinacích lékařů Středočeského 
kraje snížil o 5 382 osob (o 3 %). U sledovaných diagnóz však došlo k poklesu, a to 
mírnému, pouze u parazitárních onemocnění, naopak byl zaznamenán nárůst u erysipelas 
o 16,4% a u psoriázy o 7,6 %. 

Proti předchozímu roku se počet dispenzarizovaných pacientů ve sledovaných diagnó-
zách snížil. Vyjímku tvoří novotvary in situ, jejichž počet vzrostl o více než 8 % a Ca 
basocelulare, kde nárůst činil 9,2 %. Počet dispenzarizovaných osob je u většiny 
vybraných diagnóz v přepočtu na obyvatele nižší než průměr, který vykazuje Česká 
republika. Důvodem však může být již zmíněná blízkost Prahy a možnost léčby pacientů 
Středočeského kraje v pražských specializovaných pracovištích. Pouze dispenzarizovaní 
pacienti pro Ca spinocelulare v přepočtu na obyvatele dosahují přibližně celorepublikových 
hodnot. Podrobnější informace o dispenzarizovaných pacientech jsou v tabulce v příloze. 

Lůžková péče 
Ve Středočeském kraji byly k 31.12.2004 k dispozici 3 lůžková oddělení dermatovene-

rologie s 62 lůžky. Stav počtu lůžek se proti stejnému období roku 2003 výrazně snížil, a to 
o 18 lůžek. Přestože se jejich využití ve dnech zvýšilo proti předchozímu roku o 9,7 dne, 
ve srovnání s ČR je stále nižší. S poklesem lůžek poklesl i počet lékařů na lůžkových 
odděleních, a to o 1,07 úvazků, což představuje téměř 14ti procentní úbytek.  
 
 
 

Zpracovala: Klára Doležalová 
ÚZIS ČR,Středočeský krajský odbor 
Centrum Lípa, Seydlerova 2451, 158 00  Praha 5 
tel.: 251 627 429 
e-mail: dolezalovak@uzis.cz 
http://www.uzis.cz 
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Ambulantní část lůžkových ZZ 8  7,64  11,95  72 619  9 505,1  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 38  37,53  28,65  287 604  7 663,3  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 6  3,28  5,86  42 466  12 947,0  
Celkem 52  48,45  46,46  402 689  8 311,4  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3  2,20  1,20  15 645  7 111,4  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 3  2,20  1,20  15 645  7 111,4  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2  1,40  1,40  13 551  9 679,3  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 2  1,40  1,40  6 046  4 318,6  
Celkem 4  2,80  2,80  19 597  6 998,9  

Ambulantní část lůžkových ZZ 2  1,90  2,75  18 663  9 822,6  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3  3,50  3,25  30 478  8 708,0  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 5  5,40  6,00  49 141  9 100,2  

Ambulantní část lůžkových ZZ 2  2,00  5,00  29 393  14 696,5  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2  2,00  1,00  11 798  5 899,0  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 4  4,00  6,00  41 191  10 297,8  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  4,50  4,00  38 921  8 649,1  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 4  4,50  4,00  38 921  8 649,1  

Ambulantní část lůžkových ZZ 1  0,50  0,70  4 216  8 432,0  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  4,00  1,60  31 931  7 982,8  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 5  4,50  2,30  36 147  8 032,7  

Středočeský kraj

Benešov

Beroun

Kladno

Kolín

Kutná Hora

Mělník

Personální zajištění a počty ošetření dle druhu zdravotnických zařízení 
a dle území

Počet pracovníků 1) Počet ošetření - vyšetření
Druh zdravotnického zařízení Počet ZZ 

a  pracovišť celkemZPBD 2)lékařů na 
1 lékaře
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Ambulantní část lůžkových ZZ 1  0,25  0,50  465  1 860,0  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3  3,00  3,00  33 591  11 197,0  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 4  1,88  4,46  36 420  19 372,3  
Celkem 8  5,13  7,96  70 476  13 738,0  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3  3,00  3,00  24 755  8 251,7  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 3  3,00  3,00  24 755  8 251,7  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  5,50  5,10  30 663  5 575,1  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 4  5,50  5,10  30 663  5 575,1  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5  2,80  1,00  13 346  4 766,4  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 5  2,80  1,00  13 346  4 766,4  

Ambulantní část lůžkových ZZ 2  2,99  3,00  19 882  6 649,5  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  4,53  3,00  36 225  7 996,7  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 6  7,52  6,00  56 107  7 461,0  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1  1,10  1,10  6 700  6 090,9  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 1  1,10  1,10  6 700  6 090,9  

1) Součet úvazků, vč. smluvních
2) ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. 
   o nelékařských povoláních § 5 - § 21

na 
1 lékaře

Praha - západ

Příbram

Rakovník

celkem

Mladá Boleslav

Praha - východ

Druh zdravotnického zařízení

Personální zajištění a počty ošetření dle druhu zdravotnických zařízení 
a dle území

Nymburk

Počet ZZ 
a  pracovišť

Počet pracovníků 1) Počet ošetření - vyšetření

lékařů ZPBD 2)
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Ambulantní část lůžkových ZZ 33 081  247  188  367  1 677  5 016  
Samostatná ordinace 
lékaře specialisty 125 589  1 702  1 271  638  5 485  12 444  

Ostatní ambulantní 
zdravotnická zařízení 17 335  240  91  152  1 016  1 338  

Kraj 176 005  2 189  1 550  1 157  8 178  18 798  

Ambulantní část lůžkových ZZ 18,8  11,3  12,1  31,7  20,5  26,7  
Samostatná ordinace 
lékaře specialisty 71,4  77,8  82,0  55,1  67,1  66,2  

Ostatní ambulantní 
zdravotnická zařízení 9,8  11,0  5,9  13,1  12,4  7,1  

Kraj 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Kožní 
nemoci

 z povolání 
1)

Syphilis
(A50-A53)

STD - 
sexuálně 
přenosné 
nemoci 2)

Novotvary
in situ 

(D00-D09)

Ca
basocelulare 

(C44)

Ca
spinocelulare

(C44)

Maligní 
melanom 

kůže 
(C43)

Ambulantní část lůžkových ZZ 54  513  107  9  1 012  202  31  
Samostatná ordinace 
lékaře specialisty 195  360  175  273  4 147  326  196  

Ostatní ambulantní ZZ -  33  22  10  753  93  54  
Kraj 249  906  304  292  5 912  621  281  

Kraj 2,18  7,92  2,66  2,55  51,68  5,43  2,46  
ČR 5,72  11,41  12,17  5,33  56,00  6,16  12,36  

1) Diagnózy dle MKN-10 (B35-B49, L23, L24, L25)
2) Diagnózy dle MKN-10 (A56, A58, A59, A60, A63, A64)

z toho
scabies 
(B86)

Počet léčených osob dle druhu zdravotnických zařízení

Druh zdravotnického zařízení
Celkem erysipelas 

(A46)

z toho pro vybranou diagnózu

psoriáza 
(L40.-)

atopická 
dermatitida 

(L20.-)

Počet léčených osob 

parazitární onemocnění 
(B85-B89)

celkem

na 10 000 obyvatel

Počet dispenzarizovaných pacientů na vybranou diagnózu

Druh zdravotnického zařízení

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu 

absolutně

absolutně

v % podle druhu ZZ
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Porovnání vybraných diagnóz ve Středočeském kraji 
v letech 2003 a 2004

5 416
5 912

0 250 500 750 1 000 1 250

Ostatní vybrané diagnózy

Maligní melanom kůže 
(C43)

Ca spinocelulare 
(C44)

Ca basocelulare 
(C44)

Novotvary in situ 
(D00-D09)

STD - sexuálně přenosné
nemoci 

(A56, A58-A60, A63, A64)

Syphilis 
(A50-A53)

2004
2003
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Kraj ČR

Počet oddělení 3  45  

Počet pracovníků 1)

lékaři 6,60  129,34  
ZPBD 2) celkem 21,00  343,47  
sestry 2) u lůžka 18,00  303,95  
ZPOD 2) 4,00  77,00  

Průměrný počet lůžek 68,79  1 087,44  
Průměrný denní stav obsazených lůžek

celkem 45,3  795,3  
na 1 lékaře 6,9  6,2  
na 1 sestru 2) u lůžka 2,5  2,6  

Počet lékařů na 100 lůžek 10,65  12,22  
Počet ZPBD 2) na 100 lůžek 33,87  32,46  
Počet hospitalizovaných 1 638  23 113  
Nemocniční letalita 1,2  1,4  
Využití lůžek ve dnech 240,8  267,7  
Průměrná ošetřovací doba 10,1  12,6  
Prostoj lůžek 3) 5,1  3,5  

1) Součet úvazků
2) Zdravotničtí pracovníci dle zákona č. 96/2004 Sb.

3) Ve dnech na 1 hospitalizovaného z lůžek schopných provozu

Seznam nemocnic s dermatovenerologickým oddělením v kraji:

Nemocnice Kladno
Nemocnice Kolín
Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav

Ukazatel

Využívání lůžkového fondu dermatovenerologických oddělení nemocnic 
a zatížení zdravotnických pracovníků

ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu (§ 5 - § 21)
sestry - všeobecné sestry a porodní asistentky (§ 5 - § 6)
ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (§ 29 - § 42)
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