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Dermatovenerologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006 
Dermatological Care - Activity in the Branch in the Jihočeský region in 2006 

Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Jihočeském kraji v roce 2006 
obsahuje údaje o ambulantní péči v členění dle druhu zdravotnického zařízení a podle územního členění 
z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o léčených a dispenzarizovaných pacientech pro vybrané 
diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče nemocnic. 

Summary 

Information on health service activity in the branch of dermatology and venereology in the Jihočeský 
region in 2006 contains data about out-patient care by type of establishment and by districts of the region, 
data about personnel capacity, activity and about patients treated or followed up for selected diagnoses. It is 
supplemented by basic indicators on in-patient care in hospitals. 

Ambulantní péče 
Dostupnost ambulantní dermatologické péče v kraji se oproti minulému roku v podstatě 

nezměnila. Ze dvou nově vzniklých zařízení je jedno náhradou za ukončené zařízení 
a druhé poskytovalo dermatologickou péči již dříve, ale ne jako samostatné ambulantní 
oddělení (v Nemocnici Tábor). Počet lékařů poskytujících ambulantní péči se mírně snížil 
o 1,28 úvazku (o 4 %), stejně tak počet zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou 
způsobilostí bez odborného dohledu (ZPBD) o 1,7 úvazku. V roce 2006 se počet obyvatel 
připadajících průměrně na 1 lékaře v kraji zvýšil téměř o 5 % (20 422 obyvatel) 
a prohloubil se rozdíl oproti relaci za ČR, kde na 1 lékaře připadá 15 866 obyvatel. 
I nadále jsou velké rozdíly v zabezpečení mezi jednotlivými okresy od 15 033 obyvatel 
na 1 lékaře v okrese České Budějovice po 34 273 v okrese Prachatice. Celkově vyhledalo 
dermatologickou péči 14,5 % obyvatel kraje (za ČR to bylo 20 % obyvatel).  

V roce 2006 bylo v kraji provedeno 234 234 ošetření - vyšetření (dále jen ošetření), což 
je o 5 % méně než v roce 2005. Zároveň poklesl i počet léčených pacientů o 5 %. 
Na 1 léčeného v kraji tak připadlo stejně jako loni 2,6 ošetření (ČR 2,4) a tato relace 
kolísala od 1,9 ošetření na 1 léčeného v okrese Tábor po 3,3 ošetření v okrese Český 
Krumlov. 

Z celkového počtu 91 455 ambulantně léčených osob bylo více než 21 % osob léčeno 
pro vybraná sledovaná onemocnění. Z těchto sledovaných onemocnění připadá 65 % 
na atopickou dermatitidu, 28 % na psoriázu, 5 % na parazitární onemocnění (z toho 74 % 
na onemocnění svrabem) a 2 % na erysipelas.  
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Na výkaze oboru dermatovenerologie jsou sledováni dispenzarizovaní pacienti 
pro 11 vybraných nemocí, resp. skupin nemocí. Nejedná se o výskyt daných diagnóz 
na území, ale pouze o počet pacientů, kteří byli dispenzarizováni v dermatovenero-
logických ambulancích. Určité procento pacientů je odesláno praktickým lékařem přímo 
na oddělení nemocí z povolání nebo onkologie a nejsou dispenzarizováni na dermatove-
nerologickém oddělení (pracovišti). Dále je nutné mít na zřeteli, že onemocnění jsou 
sledována podle místa ošetření a ne podle bydliště pacienta. Pacient může být léčen 
mimo okres případně i mimo kraj svého bydliště. 

Dlouhodobě je nejčastější příčinou dispenzarizace u obou pohlaví zhoubný novotvar 
kůže - Ca basocelulare (C44), kterým onemocnělo 796 žen a 842 mužů, což je 37,1 % 
dispenzarizovaných pacientů (v ČR 50,7 %). V přepočtu na 10 000 obyvatel činil průměr 
za kraj 21,7 případu, což je méně než v ČR (60,7). Z okresů byl opět nejvyšší počet 
případů zaznamenán v Táboře (39,8). Dalšími nejčetnějšími důvody dispenzarizace byly 
sexuálně přenosné nemoci (STD) s 15,3 % (pro STD je dispenzarizováno 2,3krát více žen 
než mužů) a novotvary in situ (D00-D09) s 10,3 %, přičemž muži se na těchto diagnózách 
podílejí téměř stejně (224 mužů) jako ženy (230 žen). 

Lůžková péče 
Na konci roku 2005 došlo k uzavření lůžkového oddělení dermatologie v Nemocnici 

Jindřichův Hradec. Lůžkovou péči tedy v roce 2006 zajišťovaly pouze 2 nemocnice a počet 
lůžek se snížil na 41, tj. o 16 lůžek. Na 10 000 obyvatel kraje na konci roku připadalo 
0,7 lůžka (ČR 0,9 lůžka). Na dermatologických odděleních bylo hospitalizováno 
0,1 % obyvatel kraje (ČR 0,2 %) Hospitalizovaní na kožních odděleních představovali 
0,5 % všech hospitalizovaných. Se zrušením oddělení se snížil počet lékařů 
o 0,65 úvazku, počet ZPBD o 5,47 úvazku i počet ZPBD u lůžka o 2,44 úvazku. Průměrná 
ošetřovací doba se zkrátila, ale stále byla o 2,8 dne delší než republikový průměr. Snížen 
byl také prostoj lůžek, ale přesto zůstal nadprůměrný. 

 
 

Zpracovala: Hana Korbelová 
Jihočeský krajský odbor ÚZIS ČR 
Žižkova 12/309, 370 01 České Budějovice 
tel.: 387 718 347 
e-mail: holomelova@uzis.cz 
 
 
 

Poznámky: 

1) Informace o ambulantní péči v oboru dermatovenerologie byly čerpány z výkazu A (MZ) 1-01 
(A032), který vyplňuje každé oddělení (pracoviště) oboru, údaje o lůžkové péči byly převzaty 
z výkazu L (MZ) 1-02 o lůžkovém fondu. Výkazy byly součástí Programu statistických zjišťování 
v ČR na rok 2006. Formuláře výkazů a pokyny pro jejich vyplňování jsou vystaveny na 
internetové adrese www.uzis.cz v části NZIS/Výkazy 2006.  

2) IZK o dermatovenerologické péči v předchozích letech jsou dostupné na internetových strán-
kách ústavu www.uzis.cz v části Rychlé informace/IZK.  
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Mapa znázorňuje umístění zdravotnických zařízení, včetně detašovaných pracovišť, s ohledem na jejich počet.

Zdravotnická zařízení poskytující dematovenerologickou péči
 s vyznačením správních obvodů obcí s rozšířenou působností
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Ambulantní část lůžkových ZZ 6  5,89  9,24  43 421  7 372,0  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 28  23,16  19,99  176 941  7 639,9  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 4  1,80  1,90  13 872  7 706,7  

Jihočeský kraj celkem 38  30,85  31,13  234 234  7 592,7  

České Budějovice 12  12,11  14,71  91 519  7 557,3  
Český Krumlov 3  2,69  2,64  20 521  7 628,6  
Jindřichův Hradec 5  4,00  3,00  25 335  6 333,8  
Písek 4  3,30  1,40  26 571  8 051,8  
Prachatice 2  1,50  1,50  12 130  8 086,7  
Strakonice 6  3,35  3,35  32 972  9 842,4  
Tábor 6  3,90  4,53  25 186  6 457,9  

1) Součet úvazků, včetně smluvních

Personální zajištění a počty ošetření dle druhu zdravotnických zařízení 
a dle území

Počet pracovníků 1) Počet ošetření - vyšetření
Počet ZZ 

a  pracovišť celkemZPBD 2)lékařů na 
1 lékaře

2) ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb., 
   o nelékařských zdravotnických povoláních (§ 5 - § 21)

podle druhu zařízení

podle okresu

ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje, č. 6/2007 strana 4



Dermatovenerologická péče - činnost v Jihočeském kraji v roce 2006

Ambulantní část lůžkových ZZ 18 634  177  163  225  929  2 559  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 67 924  647  445  186  4 275  9 642  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 4 897  40  34  8  261  367  

Jihočeský kraj 91 455  864  642  419  5 465  12 568  

Ambulantní část lůžkových ZZ 20,4  20,5  25,4  53,7  17,0  20,4  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 74,3  74,9  69,3  44,4  78,2  76,7  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 5,4  4,6  5,3  1,9  4,8  2,9  

v % podle druhu ZZ

z toho
scabies 
(B86)

Počet léčených osob dle druhu zdravotnických zařízení

Druh zdravotnického zařízení
Celkem erysipelas 

(A46)

z toho pro vybranou diagnózu

psoriáza 
(L40.-)

atopická 
dermatitida 

(L20.-)

Počet léčených osob 

parazitární onemocnění 
(B85-B89)

celkem

absolutně
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Kožní 
nemoci

 z povolání 1)

Syphilis
(A50-A53)

STD - 
sexuálně 
přenosné 
nemoci 2)

Novotvary
in situ 

(D00-D09)

Ca
basocelulare 

(C44)

Ca
spinocelulare 

(C44)

Maligní 
melanom 

kůže 
(C43)

Ambulantní část lůžkových ZZ 153  120  521  211  129  14  47  
Samostatná ordinace lékaře 
specialisty

125  218  149  239  1 426  267  195  

Ostatní ambulantní ZZ 34  10  8  4  83  5  2  

Jihočeský kraj 312  348  678  454  1 638  286  244  

Jihočeský kraj 4,95  5,52  10,76  7,21  26,00  4,54  3,87  

ČR 5,43  10,90  13,04  5,30  60,67  6,96  12,05  

2) Diagnózy dle MKN-10 (A56, A58, A59, A60, A63, A64)

Počet dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu

Druh zdravotnického zařízení

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu 

1) Diagnózy dle MKN-10 (B35-B49, L23, L24, L25), u kterých bylo vystaveno "Hlášení nemoci z povolání, ohrožení
   nemoci z povolání"

absolutně

na 10 000 obyvatel
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Porovnání vybraných diagnóz v letech 2005 a 2006

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Kožní nemoci z povolání 
(B35-B49, L23-L25)

Syphilis 
(A50-A53)

STD - sexuálně přenosné
nemoci 

(A56, A58-A60, A63, A64)

Novotvary in situ 
(D00-D09)

Ca basocelulare 
(C44)

Ca spinocelulare 
(C44)

Maligní melanom kůže 
(C43)

Ostatní vybrané diagnózy 1) 2006
2005

1)  Zahrnuje dg gonorrhoea (A54), HIV pozitivní/AIDS (B20-B24), maligní lymfom kůže (C84, C85)
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Kraj ČR

Počet oddělení 2  40  

Počet pracovníků 1)

lékaři 6,46  111,37  
ZPBD 2) celkem 18,03  308,49  
sestry 2) u lůžka 15,46  277,12  
ZPOD 2) 2,50  77,00  

Průměrný počet lůžek 41,00  974,00  
Průměrný denní stav obsazených lůžek

celkem 30,0  690,4  
na 1 lékaře 4,7  6,2  
na 1 sestru 2) u lůžka 1,9  2,5  

Počet lékařů na 100 lůžek 15,76  11,43  
Počet ZPBD 2) na 100 lůžek 43,98  31,67  
Počet hospitalizovaných 743  21 206  
Nemocniční letalita 8,1  1,9  
Využití lůžek ve dnech 267,2  258,7  
Průměrná ošetřovací doba 14,7  11,9  
Prostoj lůžek 3) 4,7  3,6  

1) Součet úvazků
2) Zdravotničtí pracovníci dle zákona č. 96/2004 Sb.

3) Ve dnech na 1 hospitalizovaného z lůžek schopných provozu

Seznam nemocnic s dermatovenerologickým oddělením v kraji:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Okresní nemocnice Strakonice

Ukazatel

Využívání lůžkového fondu dermatovenerologických oddělení nemocnic 
a zatížení zdravotnických pracovníků

ZPBD - zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu (§ 5 - § 21)
sestry - všeobecné sestry a porodní asistentky (§ 5 - § 6)
ZPOD - zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením (§ 29 - § 42)
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