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Aktuální informace 
Ústavu zdravotnických informací a statistiky  

České republiky 

Praha 19.11.2003 68
Činnost oboru dermatovenerologie v roce 2002 

Podkladem pro zpracování dat o ambulantní činnosti oboru dermatovenerologie je 
výkaz A (MZ) 1-01 za rok 2002, návratnost výkazů byla 98,9 %. 

Dermatovenerologie je základním lékařským oborem který se zabývá prevencí, 
diagnostikou, diferenciální diagnostikou, léčením, dispenzarizací, depistáží, 
epidemiologickým šetřením, posudkovou činností, edukací a výzkumem nemocí kůže. 
Dermatovenerologie je oborem zahrnujícím jak choroby kůže, jejich adnex a přechodných 
sliznic (dermatologie), tak choroby venerické resp. sexuálně přenosné, tj. STD 
(venerologie).  

Na 607 samostatných odděleních a pracovištích dermatovenerologie pracovalo ke konci 
roku 2002 celkem 622,05 lékařů a 733,22 středních zdravotnických pracovníků 
(přepočtený počet, včetně smluvních pracovníků), v průměru na jedno pracoviště připadal 
jeden lékař.  

 

 

Kožní nemoci z povolání - pro tuto diagnózu bylo dispenzarizováno 6 704 pacientů 
(z toho 581 nově zjištěných onemocnění). Většinu pacientů tvořili muži (45 %). 

2001 2002 Index v %

578       607      105,0       

1,1       1,0       90,9       

fyzické osoby 798      818      102,5       

přepočtený počet (úvazek) 593,96      609,42      102,6       

smluvní pracovníci 21,76      12,63      58,0       

fyzické osoby 820      849      103,5       

přepočtený počet (úvazek) 671,81      722,69      107,6       

smluvní pracovníci 14,19      10,53      74,2       

SZP

Pracovníci a počty ZJ

Počet zpravodajských jednotek 

Počet lékařských úvazků na 1 pracoviště

Lékaři
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S diagnózou syphilis - bylo dispenzarizováno 11 305 pacientů (z toho bylo 9 % nově 
zjištěných onemocnění). Muži tvořili necelou polovinu (45 %) případů.  

Pro onemocnění gonorrhoea - bylo dispenzarizováno 2 277 pacientů (z toho 1 154 tj. 
51 % nově zjištěných onemocnění). Muži s touto diagnózou tvořili 66 %.  

S jinými sexuálně přenosnými nemocemi (diagnózy dle MKN-10 A56, A58, A59, A59, 
A60, A63 a A64) bylo sledováno 10 426 pacientů (z toho 3 422 nově zjištěných 
onemocnění). Častější výskyt těchto onemocnění byl u mužů (64 %).  

Celkem bylo sledováno na pracovištích dermatovenerologie 235 pacientů z důvodu HIV 
pozitivity / AIDS (z toho bylo 13 nově zjištěných onemocnění). Většinu pacientů tvořili 
muži (89 %).  

Novotvary in situ - pro tuto diagnózu bylo dispenzarizováno 4 269 pacientů (z toho 
784 nově zjištěných onemocnění). Obě pohlaví byla zastoupena stejně (50 % ženy, 50 % 
muži).  

Ca basocelulare - pro tuto diagnózu bylo dispenzarizováno 53 592 pacientů (z toho 
7 071 nově zjištěných onemocnění). Muži s touto diagnózou tvořili 53 %.  

Ca spinocelulare - pro tuto diagnózu bylo dispenzarizováno 5 491 pacientů (z toho 827 
nově zjištěných onemocnění). Většinu pacientů tvořili muži 53 %.  

Maligní melanom kůže - pro tuto diagnózu bylo dispenzarizováno 11 759 pacientů 
(z toho 1 290 nově zjištěných onemocnění). Častější bylo toto onemocnění mezi ženami 
(55 %).  

S maligním lymfomem kůže bylo dispenzarizováno 549 pacientů (z toho 60 nově 
zjištěných onemocnění). Toto onemocnění se častěji vyskytovalo u mužů 59 % než u žen.  

 

 

 

celkem na 10 000 
obyv. celkem na 10 000 

obyv.

6 654  6,5  6 704  6,6  100,8  

9 254  9,1  11 305  11,1  122,2  

1 581  1,5  2 277  2,2  144,0  

10 013  9,8  10 426  10,2  104,1  

z toho  chlamydiová onemocnění 2 790  2,7  2 801  2,7  100,4  

82  0,1  235  0,2  286,6  

4 226  4,1  4 269  4,2  101,0  

49 937  48,6  53 592  52,5  107,3  

4 469  4,4  5 491  5,4  122,9  

10 284  10,0  11 759  11,5  114,3  

499  0,5  549  0,5  110,0  

Index v %
celkem

Dispenzarizovaní pacienti pro 
vybranou diagnózu

2001 2002

kožní nemoci z povolání 

syphilis 

gonorrhoea 

STD - sexuálně přenosné nemoci

HIV pozitivní / AIDS 

maligní lymfom kůže 

novotvary in situ 

Ca basocelulare 

Ca spinocelulare 

maligní melanom kůže 
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V průběhu roku poskytla pracoviště dermatovenerologie celkem 4 825 730 ošetření – 
vyšetření. Z výčtu údajů je možné konstatovat, že počty vyšetření na 1 000 obyvatel 
v krajích se pohybovaly od 330 ve Středočeském kraji do 788 v Hl. m. Praze. Republikový 
průměr činil 470 vyšetření na 1 000 obyvatel. 

V průměru 1 lékař poskytoval péči 3 389 pacientům, kterým poskytl 7 758 vyšetření za 
rok, což je téměř stejný počet vyšetření jako v roce předchozím. Nejvíce ošetření na 
jednoho lékaře bylo zaznamenáno v kraji Zlínském (10 144), naopak nejméně ošetření na 
jednoho lékaře bylo v Praze (5 893). Na jednoho léčeného pacienta připadlo, stejně jako 
v roce 2001, v průměru 2,3 ošetření. 

 

Téměř každé oddělení (pracoviště) je vybaveno mikroskopem a každé druhé mělo 
přístroj pro celkovou fototerapii. Kryokauter mělo každé páté pracoviště a vysokovýkonný 
laser a přístroj pro vyšetření cév ultrazvukem byl na každém desátém pracovišti. 

Vypracovala: Barbara Dadiková 

2001 2002 Index v %

4 767 206  4 825 730  101,2  

464  470  101,2  

7 743  7 758  100,2  

2,3  2,3  100,0  

198,8  205,3  103,3  

3 316,4  3 389,1  102,2  

2 041 947  2 108 195  103,2  

atopická dermatitida 208 662  211 001  101,1  

psoriáza 104 358  103 625  99,3  

erysipelas 10 038  10 339  103,0  

parazitární onemocnění 36 053  36 300  100,7  

scrabies 25 487  22 712  89,1  

Počty ošetření - vyšetření a počty  léčených pacientů

Počet ošetření - 
vyšetření

celkem 

na 1000 obyvatel 

na 1 úvazek lékaře

na 1 léčeného pacienta

z parazitálního 
onemocnění

Počet léčených pacientů na 1000 obyvatel 

Počet léčených pacientů na 1 úvazek lékaře

Počet léčených pacientů celkem 

z toho


