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Oddělení, pracoviště, kód 
poskytovatele 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo 
zdravotnictví. ČV 110/19  
ze dne 17. 10. 2018 v rámci 
Programu statistických zjišťování 
na rok 2019. 
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): radiační onkologie, klinická onkologie 
Za rok 2019 

 
I. Pracovníci ve zdravotnictví 

  
Č.ř. 

 
Lékaři 

 
ZPSZ, JOP 

 
ZPBD 

ze sl. 3 Ostatní odborní 
pracovníci radiologičtí 

asistenti 
všeobecné 

sestry 
a b 1 2 3 4 5 6 

Fyzické osoby (počet k 31.12.) 11       
Přepočtené počty (úvazek k 31.12.) 12       
Smluvní pracovníci (úvazek k 31.12.) 13       
Průměrný roční přepočtený počet 
pracov. celkem (včetně smluvních) 14       

II. Činnost 
Počet Č.ř. Celkem ze sl. 1pacienti s terapií ze sl. 1 

dispenzární 
 

záření chemoterapie jiná 
a b 1 2 3 4 5 6 

ošetření - vyšetření (počet návštěv) 21       
pacientů s nádorovým onemocněním 
v daném roce 22       

pacientů s nenádorovým 
onemocněním v daném roce 23       

nově přijatých nemocných s 
nádorovým onemocněním k léčení 24       

nově přijatých nemocných s 
nenádorovým onemocněním k léčení 25       

výkonů u nemocných s nádorovým 
onemocněním (ozářených polí - sl. 2, 
aplikovaných cyklů chemoterapie - sl. 
3) 

 
 

26 
      

výkonů u nemocných s nenádorovým 
onemocněním (ozářených polí) 27       



III. Přístrojové vybavení a počet výkonů při léčení zářením 
 Č.ř. Přístroje k 31.12. Počet výkonů u terapie Počet frakcí Počet 

pacientů počet starší 8 let protinádorové nenádorové 
a b 1 2 3 4 5 6 

Rtg terapeutické přístroje 41       
Radionuklidové 
ozařovače 

Co 60 42       
Cs 137 43       

Lineární 
urychlovače 

s jednou energií X 44       
s více energiemi X a 
elektrony 45       

 
z ř. 44+45 

s možností IMRT 46       
s možností stereotaktického 
ozařování 47       

Rtg simulátor 48       
CT simulátor 49       
Systémy pro plánování léčby 50       
Automatické - AFL 
přístroje pro 
brachyterapii 

s LDR/MDR 51       
s HDR 52       

Plánovací CT 53       
 

IV. Doplňující údaje 
 Č.ř. Počet výkonů u terapie Počet pacientů    

protinádorové nenádorové 
a b 1 2 3 4 5 6 

Brachyterapie 
intrakavitární 

manuálně prováděná 71       
LDR/MDR a HDR 72       

Brachyterapie 
povrchová 

manuálně prováděná 73       
LDR/MDR a HDR 74       

Brachyterapie 
intersticiální 

manuálně prováděná 75       
LDR/MDR a HDR 76       

 
 
 

I. Lékaři podle oboru specializace Příloha 
  

 
 
 
Č.ř. 

Lékaři se specializací v oboru (fyzické osoby) radiologičtí fyzici 
 
 

radiační 
onkologie 

 
 

klinická 
onkologie 

 
 

dětská 
onkologie 

a hematoonkol 

 
 

kombinace 
uvedených 
specializací 

 
fyzické osoby 

(vč. smluvních) k 
31.12. 

přepočtené 
počty vč. 
smluvních 
(úvazek k 
31.12.) 

a b 1 2 3 4 5 6 
Počet 121       

 
 

Výkaz sestavil: 
Telefon:  
E-mail: 
Datum: 


