Ministerstvo zdravotnictví
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo
zdravotnictví. ČV 114/18 ze dne
24.10.2017 v rámci Programu
statistických zjišťování na rok
2018.

A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS
Poskytovatel (obor): klinická logopedie
IČO
Za rok 2018

Vyplněný výkaz předložte
pracovišti státní statistické služby
resortu zdravotnictví podle
závazných pokynů ÚZIS ČR

Zpravodajská jednotka (adresa):

PČZ

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

Oddělení, pracoviště, kód
poskytovatele

I. Pracovníci ve zdravotnictví

a

Fyzické osoby (počet k 31.12.)
Přepočtené počty (úvazek k 31.12.)
Smluvní pracovníci (úvazek k 31.12.)
Průměrný roční přepočtený počet
pracov. celkem (včetně smluvních)

Č.ř.

Klinický
logoped

b

1

11
12
13

z toho klinický
logoped bez
smlouvy se ZP

A061

Ostatní odborní
pracovníci

Logoped

ZPBD

3

4

5

6

4

5

6

2

14

II. Činnost

a

Č.ř.

Celkem

b

1

Počet ošetření - vyšetření (konzultací) 21
Počet léčených osob
22

ze sl. 1 - počet
vstupních
pacientů s
vyšetření
ukonč. léčbou
2

3

III. Léčení pacienti pro vybranou poruchu (vadu) za sledované období (uvádí se počet vad)
Druh poruchy nebo vady

Č.ř.
a

1. Lehké vady (Dyslálie simplex, F80.0)
2. Středně těžké vady celkem
Dyslálie multiplex, gravis (F80.8, F80.9)
Opožděný vývoj řeči (R62.0, R62.8, R62.9)
Specifické vývojové poruchy učení (F81.0–F81.9)
Specifická vývojová porucha motorických funkcí (F82)
Smíšené specifické vývojové poruchy (F83)
3. Těžké vady celkem
Afázie (R47.0–R47.8), Dyslexie a jiné znakové poruchy (R48.0–R48.8)
Dysartrie, Anartrie (R47.1)
Balbuties (F98.5)
Tumultus sermonis (F98.6)
Dysfágie (R13)
Dysfázie (F80.1, F80.2)
Poruchy sociálních funkcí (F94.0–F94.9) – elektivní mutismus,
Hyperkinetické poruchy (F90.0–F90.1)
PAS (F84.0–F84.9)
Palatolálie (Q35.1–Q35.9, Q36.0, Q36.1, Q36.9, Q37.0–Q37.9), a jiné
vrozené vady jazyka, úst, hltanu (Q38.0–Q38.9)
Poruchy hlasu (R49.0–R49.8)
Poruchy sluchu (H90.0–H90.8, H91.1)
Nemocí nervové soustavy (G00–G99)
Poruchy duševní a poruchy chování (F00–F09)
Symptomatické poruchy řeči výše neuvedené (např. u ADHD, MR, ZP)
Poruchy příjmu potravy v kojeneckém a dětském věku (F98.2)
Celkem (součet ř. 41, 42, 48)

b

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Celkem
1

2

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Pozn.: Uvádí se pouze hlavní porucha (vada) řeči, tj. každý pacient se započítává jen 1x.
Započítávají se i pacienti hospitalizovaní na různých odděleních, za kterými klinický logoped dochází.

Razítko:

Podpis vedoucího zpravodajské jednotky:

Výkaz sestavil:
Telefon:
E-mail:
Datum:
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