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Psychiatrie vč. AT - návykových nemocí a sexuologie - činnost
v Ústeckém kraji v roce 2006
Psychiatry incl. alcohol and drugs guidance centres and sexology - activity
in branch in the Ústecký region in 2006
Souhrn
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru psychiatrie včetně AT - návykových nemocí
a sexuologie v Ústeckém kraji v roce 2006 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických
zařízení, personálního zajištění, činnosti a stručný přehled pacientů podle užívané psychoaktivní látky. Údaje
jsou členěny dle druhu zdravotnického zařízení a dle území. Informace obsahuje dále údaje o lůžkových
psychiatrických zařízeních.
Summary
Information on health service activity in the branch of psychiatry including alcohol and drugs guidance
centres and sexology in the Ústecký region in 2006 contains data about out-patient care, in particular, about
health service network, personnel capacity, activity and a brief overview of patients by used psychoactive
substance. Data are presented by type of health establishment and by territory. Information contains also
data concerning bed psychiatric departments of hospitals and psychiatric institutes.

Podkladem pro zpracování dat o činnosti psychiatrických ambulancí jsou roční výkazy
o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01, které vyplňuje každé ambulantní oddělení
nebo pracoviště psychiatrie, sexuologie a AT ve všech zdravotnických zařízeních v rámci
každoročně vyhlášeného Programu statistických zjišťování v České republice. Pro úplnost
jsou údaje doplněny základními informacemi o lůžkové péči z výkazu L (MZ) 1-02
o lůžkovém fondu a jeho využití. Aktuální informace ze zdravotnictví i informace
z předchozích období jsou dostupné na internetových stránkách www.uzis.cz, kde jsou
vystaveny i formuláře výkazů.
V roce 2006 byla ambulantní péče v oboru psychiatrie zabezpečována na 56 samostatných odděleních či pracovištích. Výkaz A (MZ) 1-01 neodevzdala 3 oddělení, z toho 2
činnost ve sledovaném roce přerušila. Uvedené údaje jsou publikovány ze skutečně
odevzdaných výkazů, tj. z činnosti 53 ambulantních psychiatrických zařízení, ve kterých
k 31. 12. 2006 zajišťovalo psychiatrickou péči (měřeno součtem úvazků včetně smluvních)
téměř 49 lékařů (z toho 99 % psychiatrů), 1 psycholog a 29,29 ZPBD (zdravotnických
pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí). Nejvíce lékařů bylo soustředěno v okrese
Ústí n/L, téměř 26 %. V okrese Litoměřice, kde působilo nejvíce pracovišť, poskytovalo
péči necelých 15 % všech lékařů. V kraji se počet lékařů na 100 tis. obyvatel ustálil
a nadále zůstává pod celorepublikovým průměrem.
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V roce 2006 bylo provedeno přes 160 tisíc psychiatrických vyšetření, oproti předchozímu roku se jedná o nepatrný pokles. Lékaři ošetřili přes 32 tis. pacientů, z toho 56 % žen
(počet pacientů se rovná počtu prvních ošetření ve sledovaném roce). Každý ošetřený
pacient navštívil ordinaci průměrně 5x za rok. V rámci ochranné léčby bylo ošetřeno 194
pacientů a počet ošetření dosáhl 1 033. V posledních 5 letech stále přibývá dětských
pacientů do 14 let a jen za poslední rok činí nárůst téměř 16 %.
Nejčastěji byli pacienti léčeni pro neurotické poruchy (36 %), téměř o polovinu méně
tvořili afektivní poruchy (17 %). U každého pacienta se vždy sledují všechna onemocnění,
pro která byl v daném roce prvně ošetřen. Nově diagnostikovaná onemocnění v životě
pacienta tvořila necelou třetinu ze všech prvních onemocnění v roce.
Meziročně mírně poklesl počet alkoholiků a toxikomanů evidovaných v tzv. „živé
kartotéce“, kde jsou řazeni ti, kteří se aktivně krátkodobě či dlouhodobě léčí, nebo jsou
sledováni zdravotně a sociálně v průběhu roku pro užívání některé psychoaktivní látky
a také všichni pacienti s uloženou ochrannou léčbou. Pro abuzus alkoholu bylo léčeno 794
osob, z toho u 61 % byla diagnostikována závislost. Pacientů užívajících drogy léčila
pracoviště AT celkem 1 033, z toho závislých 68 %.V přepočtu na obyvatele bylo v kraji
registrováno výrazně méně alkoholiků i toxikomanů než byl republikový průměr.
Lůžková péče v oboru psychiatrie byla v kraji poskytována stejně jako v předchozím
roce na 3 odděleních nemocnic v Litoměřicích, Mostě a Ústí nad Labem. Na těchto
odděleních bylo po celý rok v provozu 173 lůžek, ale v průměru bylo využito denně pouze
145 lůžek. Dále byla péče o pacienty zajištěna ve 4 odborných léčebných ústavech.
V Psychiatrické léčebně v Horních Beřkovicích (odd. psychiatrie, AT - návyk. nemoci
a gerontopsychiatrie), PL Petrohrad, Dětské psychiatrické léčebně Louny a Senior CZ
v Ústí nad Labem, kde je oddělení gerontopsychiatrie. Využito bylo v průměru 778 lůžek
denně, i když stav lůžek byl po celý rok 837. Z toho vyplývá, že lůžka byla využita na 93 %
skutečné lůžkové kapacity.
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