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poskytovatele 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo 
zdravotnictví. ČV 134/16 ze dne 
22.10.2015 v rámci Programu 
statistických zjišťování na rok 
2016. 
Vyplněný výkaz předložte 
pracovišti státní statistické služby 
resortu zdravotnictví podle 
závazných pokynů ÚZIS ČR 
Ochrana důvěrnosti údajů je 
zaručena zákonem č. 89/1995 
Sb., o státní statistické službě,ve 
znění pozdějších předpisů. Údaje 
se zjišťují pro potřebu 
Ministerstva zdravotnictví,které 
odpovídá za jejich ochranu 

Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS A (MZ) 1-01 
Poskytovatel (obor): diabetologie a endokrinologie 

Za rok 2016 

 
I. Počet ošetření - vyšetření a změny v počtu léčených osob za sledované období 

 Č.ř. Celkem muži ženy ze sl.1 
0 - 19 let 

ze sl. 1 
0 - 4 let 

ze sl. 1 
5 - 14 let 

a b 1 2 3 4 5 6 
Počet ošetření - vyšetření 21       
Počet nově zjištěných onemocnění 23       
Počet úmrtí za období 24       
II. Výskyt diabetu podle typu a jeho komplikací 

 Č.ř. I. typ DM (E10) II. typ DM 
(E11) 

Sekundární 
diabetes (E13) 

Porucha gluk. 
tolerance(R73.0) 0 - 14 let 15 - 19 let 20 let a více 

a b 1 2 3 4 5 6 
Počet osob léčených na DM k 31.12. 41       

v tom muži 42       
ženy 43       

 
 
 
z ř. 41 

diabetická nefropatie 44       
z ř. 44 s renální insuficiencí 45       
diabetická retinopatie 46       
z ř. 46 proliferativní 47       

slepota 48       
diabetická noha 49       
z ř. 49 s amputací pod kot. 50       

s amputací nad kot. 51       
III. Léčba 

  
 
 
Č.ř. 

 
I. typ DM (E10) II. typ DM 

(E11) 

Sekundární 
diabetes 

(E13) 

Porucha 
gluk. 

tolerance 
(R73.0) 0-14 let 15-19 let 20 let a více 

a b 1 2 3 4 5 6 
jen dietou 71       

 
 
 

PAD 

deriváty sulfonylmočoviny 72       
metforminem 73       
glinidy 74       
glitazony 75       
akarbózou 76       
inhibitory DPP-IV 77       

inkretinovými mimetiky 78       
 
inzulinem 

konvenčně 79       
intenzifikovaně 80       
inzulínovou pumpou 81       

 
Pozn.: případné nesouvislé číslování řádků je z důvodu zachování kontinuity s údaji z předchozích let. 
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