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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 31. 5. 2007 17
Výkony ortopedické protetiky 2003 - 2006 

Orthopedical Prosthetics Outputs in 2003 - 2006 

Souhrn 

Tato Aktuální informace přináší stručný přehled výkonů a vydaných pomůcek oboru ortopedická protetika 
za roky 2003 - 2006 z podkladů statistického zjišťování v rámci Národního zdravotnického informačního 
systému (NZIS).  

Summary 

This Topical Information brings a short overview of outputs and issued aids in the branch of orthopedical 
prosthetics in 2003 - 2006 on the basis of statistical survey of IHIS CR in the frame of the National Health 
Information System. 

Činnost ortopedické protetiky  

V rámci Národního zdravotnického informačního systému shromažďuje ÚZIS ČR 
rovněž údaje o činnosti ortopedické protetiky. Výkazy A (MZ) 1-01 za ortopedickou 
protetiku vyplňují všechna oddělení/pracoviště ortopedické protetiky ve zdravotnických 
zařízeních (bez ohledu na zřizovatele) a výrobci ortopedických pomůcek zařazení 
v Registru zdravotnických zařízení. 

Protetika zahrnuje výrobu protéz, ortéz, epitéz, bandáží, ortopedické obuvi a dalších 
pomůcek (adjuvatika = kompenzační, doplňující pomůcky). Výraz ortopedická protetika 
vyjadřuje vztah k léčení a kompenzaci vad a nemocí pohybového ústrojí. Pomůcky mohou 
být sériové nebo individuálně vyrobené. 

Protéza je náhrada chybějící části těla, nejčastěji končetiny, která plní funkci 
chybějícího orgánu (dolní končetiny - stehenní, bércová, chodidla ; horní končetiny - pažní, 
předloketní, ruky x myoelektrická). Ortéza napravuje nebo nahrazuje vadnou funkci části 
těla nebo pomáhá při doléčení. Ortézy mohou být končetinové nebo trupové, z jiného 
pohledu fixační, korekční, podpěrné atd. Některé dětské ortézy jsou speciální, jako 
abdukční přístroj na kyčle. Bandáže jsou elastické nebo částečně elastické ortézy. Epitézy 
(např. prsní) slouží ke kompenzaci ztráty části těla, ale neřeší fukční náhradu.  

Počty lékařů, zdravotnického personálu, výkony a zhotovené pomůcky v letech 2003 až 
2006 jsou uvedeny v tabulce na další straně Aktuální informace. 

Vypracoval: Ing. Ivan Popovič 



Ukazatel/výkon 2003 2004 2005

lékaři (přepočtené počty) 8,89  9,39  10,39  9,61

SZP/ZPBD a ostatní 1) 188,90  149,88  136,62  133,61

počet ošetření - vyšetření lékařem 31 792  33 544  40 995  38 869

počet ošetření vyšetření technikem 27 228  27 271  32 532  29 734

zhotovené protetické pomůcky:

protézy horní končetiny 168  172  173  165

protézy dolní končetiny 1 254  1 096  1 204  1 185

ortézy horní končetiny 1 136  1 060  914  932

ortézy dolní končetiny 3 075  2 753  2 360  2 108

ortézy hlavokrční 573  621  377  591

ortézy trupové 3 326  3 029  3 421  3 085

protetické výrobky:

měkké bandáže 3 499  3 799  3 359  5 609 2)

ortopedická obuv - počet párů 1 554  1 752  1 523  1 418

ortopedické vložky - počet párů 25 071  32 480  17 268  17 274

ostatní pomůcky 1 158  1 631  1 309  2 664 2)

počet vykazujících jednotek 21  23  22  21

Vybrané ukazatele a výkony ortopedické protetiky 2003 - 2005

Zdroj: ÚZIS ČR, výkaz A (MZ) 1-01 ortopedická protetika

1) Roky 2003 a 2004 střední zdravotničtí pracovníci;
   od roku 2005 zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu 
   a ostatní odborní pracovníci   
2) Nárůst doložen u konkrétního ZZ, dříve výroba mimo zdravotnické zařízení (živnostenský list), 
   nyní výroba přesunuta pod s.r.o., které má registraci jako ZZ.
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