
ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje č. 3/2002 strana 1 
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Zlínského kraje 

Ústavu zdravotnických informací a statistiky  
České republiky 

Zlín 
18.11.2002 3

Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči 
ve Zlínském kraji v roce 2001 

Podkladem pro zpracování dat o činnosti dětského a dorostového oboru je roční výkaz 
A(MZ)1-01, který měl za sledovaný rok 100 % návratnost. Výkaz vyplňuje každá 
ambulantní ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a ambulantní odborné dětské 
a dorostové ordinace včetně ambulantních částí lůžkových zařízení. Ve Zlínském kraji je 
péče v oboru dětském a dorostovém poskytována pouze ve zdravotnických zařízeních 
rezortu zdravotnictví. 

Ambulantní péči o děti a dorost zabezpečovalo 129,01 lékařů, z toho 125,10 praktických 
lékařů (přepočtený počet). Do celkového počtu je započítán i úvazek smluvního 
praktického lékaře (0,50). Středních zdravotnických pracovníků bylo 129,20 (přepočtený 
počet).  

Činnost dětských a dorostových ambulancí 

Počet ošetření (vyšetření) 
z toho 

Okres Celkem 
léčebná preventivní branců posudková- 

dorost 
v návštěvní 

službě 

Kroměříž 160 687 128 019 29 182 755 450 2 281 

Uh. Hradiště 223 248 181 651 36 780 936 122 3 759 

Vsetín 196 623 148 435 42 880 869 284 4 155 

Zlín 300 818 243 994 47 258 2 260 3 906 3 400 

Zlínský kraj 881 376 702 099 156 100 4 820 4 762 13 595 

V průměru jeden lékař (přepočtený počet) v oboru dětském a dorostovém provedl 6 832 
ošetření za rok, přičemž nejvíce ošetření na 1 lékařské místo připadalo v okrese Zlín 
(7 037), nejméně v okrese Uherské Hradiště (6 607). Převážnou část tvořila ošetření 
léčebná (80 %), dále následovala ošetření preventivní prováděná u praktických 
a dorostových lékařů (18 %). V průměru byla jedna osoba ve věku 0-19 let ošetřena 
6,3 krát.  
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Počet registrovaných dětí a dorostu podle věkových skupin 

Okres Celkem 0 - 11 
měsíců 1 - 4 roky 5 - 9 let 10 - 14 let 15 let a více 

Kroměříž 23 493 930 3 452 5 871 7 115 6 125 

Uh. Hradiště 31 057 1 179 5 005 7 903 9 532 7 438 

Vsetín 32 871 1 249 4 981 7 578 11 065 7 998 

Zlín 41 062 1 731 6 657 9 371 13 219 10 084 

Zlínský kraj 128 483 5 089 20 095 30 723 40 931 31 645 

Na jedno místo praktického lékaře pro děti a dorost ve Zlínském kraji připadalo 
v průměru 1 027 registrovaných pacientů. Nejvíce registrovaných na jednoho lékaře bylo 
zaznamenáno v okrese Vsetín (1 114) a nejméně v okrese Uherské Hradiště (953). 

Sledovaní pacienti u praktických lékařů pro děti a dorost 
Z celkového počtu živě narozených dětí (5 107), registrovaných u praktických lékařů pro 

děti a dorost, představovaly děti s nízkou porodní hmotností (tj. méně než 2 500 g) 3,6 %. 

Počet sledovaných dětských pacientů  

Okres Alergici Z dysfunkčních 
a afunkčních rodin 

Týrané a sexuálně 
zneužívané děti 

Kroměříž 1 945 254 1 
Uherské Hradiště 1 408 180 - 
Vsetín 1 380 304 3 
Zlín 2 036 362 15 
Zlínský kraj 6 769 1 100 19 

 

Počet sledovaných dorostových pacientů 

Okres Alergici Z dysfunkčních 
a afunkčních rodin 

Změněná pracovní 
schopnost 

Kroměříž 587 66 67 
Uherské Hradiště 710 81 56 
Vsetín 733 72 28 
Zlín 836 137 59 
Zlínský kraj 2 866 356 210 
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Při roční prohlídce lékaři zjišťují, jak dlouho bylo dítě kojeno. Ve sledovaném roce bylo 
při roční prohlídce prohlídnuto 5 136 dětí, z nichž bylo 5 021 alespoň po nějakou dobu 
kojeno. Bylo zjištěno, že z počtu kojených dětí bylo u 16 % kojení ukončeno do 6 týdnů 
jejich věku a zbývajících 84 % dětí bylo kojeno déle než 6 týdnů. Ukázalo se, že 
z celkového počtu dětí 2 % nebyla kojena vůbec. 

Počty kojených a nekojených dětí v procentech
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Dispenzární péče u praktických lékařů 
Na 1 000 dětí připadalo 214,1 dispenzarizovaných onemocnění. Nejvyšší počet 

dispenzarizací u dětí vykázal okres Kroměříž (296,8), nejnižší okres Vsetín (137,9). 
Nejvýrazněji se na dispenzarizaci podílely nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů, 
a to 58,8 onemocnění na 1 000 dětí, z toho nejčastější příčinou byly poruchy vidění, 
slabozrakost a slepota (37,4 onemocnění na tisíc dětí). Následovaly nemoci dýchací 
soustavy (41,1 onemocnění) a nemoci kůže a podkožního vaziva (25,5 onemocnění). Na 
1 000 dětí připadalo 69 dětí s alergickým onemocněním. 

Na 1 000 osob dorostového věku připadalo 203,4 dispenzarizovaných onemocnění 
a vad. Nejvyšší dispenzarizaci dorostu vykazoval okres Zlín (256,0), nejnižší okres 
Uherské Hradiště (151,2). Nejčastější příčinou dispenzarizace byly nemoci nervové 
soustavy a smyslových orgánů (61,6 onemocnění v přepočtu na 1 000 osob dorostového 
věku), z nichž byly nejčastěji zaznamenány poruchy vidění, slabozrakost a slepota (45,8). 
Dále následovaly nemoci dýchací soustavy (31,8 onemocnění na 1 000 dorostu) a nemoci 
svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (22,9 onemocnění) spolu s nemocemi kůže 
a podkožního vaziva (20,5). Na 1 000 osob dorostového věku připadlo 69 dorostu 
s alergickým onemocněním. 
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Vypracovala: Bronislava Kovářová 


