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Dermatovenerologická péče - činnost ve Středočeském kraji v roce 2005 

Dermatological Care - Activity in Branch in the Středočeský Region in 2005 

Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie ve Středočeském kraji v roce 2005 
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 2005 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 informací o ambulantní péči v oboru dermatovenerologie 
bylo zjišťování ročním výkazem A (MZ) 1-01 (A032), který vyplňuje každé oddělení 
(pracoviště) oboru bez ohledu na jeho zřizovatele a pololetním výkazem o lůžkovém fondu 
zdravotnických zařízení a jeho využití L (MZ) 1-02. Pro výpočet relací na počet obyvatel 
byly použity údaje ČSÚ. Výkazy byly součástí Programu statistických zjišťování v ČR na 
rok 2005. Formuláře výkazů a pokyny jsou vystaveny na internetu www.uzis.cz [NZIS/ 
Výkazy 2005]. Zpracované údaje vychází ze skutečného sběru dat, který činil 100 %. 

Edice IZK o dermatovenerologické péči v předchozích letech jsou dostupné na interne-
tových stránkách ústavu v části Rychlé informace. 

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 (např. v případech, kde je velký pohyb osob mezi uvedenými kraji z důvodu 
dojíždění do zaměstnání). 

K 31.12.2005 bylo ve Středočeském kraji zaregistrováno celkem 52 ambulantních 
pracovišť poskytující dermatovenerologickou péči. V mapě sídel jsou označena všechna 
zdravotnická zařízení, včetně detašovaných pracovišť. Body v mapě sídel označují místa, 
kde se nachází alespoň jedno dermatovenerologické pracoviště. 

Ambulantní péči v  kraji v roce 2005 zajišťovalo v počtu úvazků (včetně smluvních 
pracovníků) celkem 49,95 lékařů a 44,71 ZPBD. Proti roku 2004 počet úvazků u lékařů 
nepatrně vzrostl (o 1,50 úvazku), naopak počet úvazků ZPBD klesl (o 1,75 úvazku). 
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Většina lékařů (78,1 %) pracuje v samostatných ordinacích, kde je také prováděna většina 
(72,4 %) dermatovenerologických ambulantních ošetření (vyšetření). Celkový počet ošet-
ření-vyšetření v roce 2005 byl 392 218, což je o 2,6 % méně než v roce 2004. 

Ve sledovaném roce bylo v kraji ambulantně léčeno 175 691 pacientů a 1 606 jich bylo 
hospitalizováno na dermatovenerologických odděleních nemocnic. Proti roku 2004 nepatr-
ně pokles počet ambulantních pacientů o 0,18 %, což pravděpodobně zapříčinil pokles 
parazitárních onemocnění. U ostatních sledovaných diagnóz byl zaznamenán nárůst. 
Z celkového počtu léčených osob bylo v kraji léčeno 19 831 (11,3 %) pro atopickou derma-
titidu, 8 717 (5 %) pro psoriázu, 1 804 (1 %) pro parazitární onemocnění, z toho bylo skoro 
¾ pro svrab a 1 169 (0,7 %) pro erysipelas. 

Na výkaze oboru dermatovenerologie jsou sledováni dispenzarizovaní pacienti pro 
11 vybraných nemocí, resp. skupin nemocí. Nejedná se o výskyt daných diagnóz na 
území, ale pouze o počet pacientů, kteří byli dispenzarizováni v dermatovenerologických 
ambulancích. Určité procento pacientů je odesláno praktickým lékařem přímo na oddělení 
nemocí z povolání nebo onkologie a nejsou dispenzarizováni na dermatovenerologickém 
oddělení (pracovišti). 

Proti roku 2004 počet dispenzarizovaných pacientů vzrostl, výjimku tvoří kožní nemoci 
z povolání. Nejčastější příčinou dispenzarizace u obou pohlaví byly zhoubné novotvary 
kůže, a to Ca basocelulare (C44), kterou onemocnělo 3 325 žen (nárůst o 6,6 %) 
a 2 895 mužů (nárůst o 3,7 %). Dalšími nejčetnějšími důvody dispenzarizace bylo 
onemocnění syphilisem (A50–A53), které se vyskytlo u mužů v 381 případech (nárůst 
o 19,1 %) a u žen v 628 případech (nárůst o 7,2 %), dále Ca spinocelulare (C44), které se 
vyskytlo v 398 případech u mužů (nárůst o 21 %) a u žen v 332 případech (nárůst 
o 13,7 %). Následovaly v 581 případech STD - sexuálně přenosné nemoci (A56, A58-60, 
A63, A64), v poměru 72,6 % u mužů a 27,4 % u žen a maligní melanom kůže (C43) 
v 364 případech v poměru 44,5 % u mužů a 55,5 % u žen. Pro novotvary in situ (D00-D09) 
bylo dispenzarizováno v kraji 258 pacientů, 122 žen a 136 mužů.   

Lůžkovou péči dermatovenerologického oboru k 31.12.2005 zajišťovala v kraji 3 oddě-
lení s 67 lůžky, což je oproti roku 2004 nárůst o 5 lůžek. Na 100 lůžek připadlo v kraji 
9,84 úvazku lékaře (ČR 12,01) a 32,84 ZPBD (ČR 32,58). Využití lůžek ve dnech 
maximální lůžkové kapacity činilo v kraji 236,7 dne (ČR 388,7). Nemocniční letalita se 
oproti roku 2004 snížila o 50 %, za ČR se zvýšila o 28,6 %. Prostoj lůžek se snížil 
o 1,1 dne. Pacienti lůžkových dermatovenerologických oddělení představovali pouze 
0,8 % z celkového počtu hospitalizovaných v nemocnicích kraje a 7 % hospitalizovaných 
na dermatovenerologických odděleních nemocnic ČR. 

Zpracovala: Klára Doležalová  
ÚZIS ČR,Středočeský krajský odbor 
Centrum Lípa, Seydlerova 2451 
158 000 Praha 5 
tel.: 251 627 429 
e-mail: dolezalovak@uzis.cz 
http://www.uzis.cz 
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Síť zdravotnických zařízení Středočeského kraje
poskytujících ambulantní dematovenerologickou péči 
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Ambulantní část lůžkových ZZ 8  7,84  11,25  77 873  9 932,8  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 40  39,01  29,08  284 049  7 281,4  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 4  3,10  4,38  30 296  9 772,9  
Celkem 52  49,95  44,71  392 218  7 852,2  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3  2,20  1,20  14 724  6 692,7  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 3  2,20  1,20  14 724  6 692,7  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2  1,40  1,05  13 370  9 550,0  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 2  1,20  1,38  5 905  4 920,8  
Celkem 4  2,60  2,43  19 275  7 413,5  

Ambulantní část lůžkových ZZ 2  1,89  1,75  20 702  10 953,4  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3  3,50  2,50  29 957  8 559,1  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 5  5,39  4,25  50 659  9 398,7  

Ambulantní část lůžkových ZZ 2  2,00  5,00  30 334  15 167,0  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2  2,00  1,00  10 860  5 430,0  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 4  4,00  6,00  41 194  10 298,5  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  4,50  4,20  39 108  8 690,7  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 4  4,50  4,20  39 108  8 690,7  

Ambulantní část lůžkových ZZ 1  0,70  1,00  4 630  6 614,3  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  4,00  1,60  32 158  8 039,5  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 5  4,70  2,60  36 788  7 827,2  

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  684  2 736,0  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5  4,51  4,23  35 628  7 899,8  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 2  1,90  3,00  24 391  12 837,4  
Celkem 8  6,66  7,73  60 703  9 114,6  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3  3,00  3,00  24 861  8 287,0  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 3  3,00  3,00  24 861  8 287,0  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  5,50  5,10  27 957  5 083,1  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 4  5,50  5,10  27 957  5 083,1  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5  2,80  1,00  12 700  4 535,7  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 5  2,80  1,00  12 700  4 535,7  

Ambulantní část lůžkových ZZ 2  3,00  3,00  21 523  7 174,3  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  4,50  3,10  35 926  7 983,6  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 6  7,50  6,10  57 449  7 659,9  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 1  1,10  1,10  6 800  6 181,8  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 1  1,10  1,10  6 800  6 181,8  

1) Součet úvazků, vč. smluvních

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

Druh zdravotnického zařízení Počet ZZ 
a  pracovišť

Počet pracovníků 1) Počet ošetření - vyšetření

lékařů ZPBD 2) celkem na 
1 lékaře

Praha-východ

Praha-západ

Příbram

Rakovník

2) ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. 
   o nelékařských povoláních (§ 5 - § 21)

Mladá Boleslav

Nymburk
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Ambulantní část lůžkových ZZ 34 578  254  231  349  2 036  5 918  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 128 545  1 320  977  720  6 028  12 823  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 12 568  230  108  100  653  1 090  

Středočeský kraj 175 691  1 804  1 316  1 169  8 717  19 831  

Ambulantní část lůžkových ZZ 19,7  14,1  17,6  29,9  23,4  29,8  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 73,2  73,2  74,2  61,6  69,2  64,7  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 7,2  12,7  8,2  8,6  7,5  5,5  

Počet léčených osob 

parazitární onemocnění 
(B85-B89)

celkem

absolutně

v % podle druhu ZZ

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.-)
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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 49  458  261  3  1 222  254  65  
Samostatná ordinace lékaře 
specialisty 199  375  222  240  4 270  412  250  

Ostatní ambulantní ZZ -  176  98  15  728  64  49  

Středočeský kraj 248  1 009  581  258  6 220  730  364  

Středočeský kraj 2,14  8,71  5,02  2,23  53,71  6,30  3,14  

ČR 5,65  11,21  13,10  5,00  58,58  6,80  11,67  

2) Diagnózy dle MKN-10 (A56, A58, A59, A60, A63, A64)

Počet dispenzarizovaných pacientů na vybranou diagnózu

Druh zdravotnického zařízení

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu 

1) Diagnózy dle MKN-10 (B35-B49, L23, L24, L25), u kterých bylo vystaveno "Hlášení nemoci z povolání, ohrožení
   nemoci z povolání"

absolutně

na 10 000 obyvatel
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5 912
6 220

0 200 400 600 800 1 000 1 200

Kožní nemoci z povolání 
(B35-B49, L23-L25)

Syphilis 
(A50-A53)

STD - sexuálně přenosné
nemoci 

(A56, A58-A60, A63, A64)

Novotvary in situ 
(D00-D09)

Ca basocelulare 
(C44)

Ca spinocelulare 
(C44)

Maligní melanom kůže 
(C43)

Ostatní vybrané
diagnózy1)

Porovnání vybraných diagnóz ve Středočeském kraji 
v letech 2004 a 2005

2005
2004

1)  Zahrnuje dg gonorrhoea (A54), HIV pozitivní/AIDS (B20-B24), maligní lymfom kůže (C84, C85)
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Kraj ČR

Počet oddělení 3  44  

Počet pracovníků 1)

lékaři 6,59  127,64  
ZPBD 2) celkem 22,00  346,35  
sestry 2) u lůžka 19,50  305,59  
ZPOD 2) 5,00  72,75  

Průměrný počet lůžek 64,52  1 070,66  
Průměrný denní stav obsazených lůžek

celkem 41,8  770,3  
na 1 lékaře 6,4  6,0  
na 1 sestru 2) u lůžka 2,2  2,5  

Počet lékařů na 100 lůžek 9,84  12,01  
Počet ZPBD 2) na 100 lůžek 32,84  32,58  
Počet hospitalizovaných 1 606  22 903  
Nemocniční letalita 0,6  1,8  
Využití lůžek ve dnech 236,7  262,6  
Průměrná ošetřovací doba 9,5  12,3  
Prostoj lůžek 3) 4,0  3,4  

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:

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)

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
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