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Dermatovenerologická péče - činnost v Ústeckém kraji v roce 2006 

Dermatological care - Activity in the Branch in the Ústecký region in 2006 

Souhrn 

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru dermatovenerologie v Ústeckém 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 Ústecký 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. 

Podkladem pro zpracování informace byly údaje z ročního výkazu o činnosti oboru, 
který vyplňuje každé ambulantní pracoviště dermatovenerologie všech zřizovatelů, včetně 
ambulantních částí lůžkových zařízení. 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 jsou vystaveny na www.uzis.cz, kde jsou 
též umístěny edice IZK o činnosti oboru dermatovenerologie z předchozích let.  

Ambulantní péče 

Personální zajištění poskytované péče 

Ambulantní péči v oboru dermatovenerologie zabezpečovalo k 31. 12. 2006 na 42 
odděleních 41,51 lékařů a 49,61 ZPBD v přepočteném počtu, včetně smluvních 
pracovníků. Podle druhu zdravotnického zařízení bylo nejvíce lékařů soustředěno 
v samostatných ordinacích lékařů specialistů (64 %), v ambulantních částech lůžkových 
ZZ poskytovalo zdravotní péči 24 % lékařů a v ostatních ambulantních ZZ 12 %. Nejvíce 
z nich pracovalo v okrese Ústí nad Labem, naopak nejméně v okrese Louny.  

Obdobné bylo i rozložení počtu oddělení oboru: z celkového počtu 42 bylo 69 % 
samostatných ordinací specialistů, 19 % tvořila oddělení ambulantních částí lůžkových ZZ, 
v ostatních ambulantních ZZ bylo 12 % oddělení.  
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Přehledné znázornění rozmístění jednotlivých ambulancí (včetně 5 detašovaných 
pracovišť) v obcích s rozšířenou pravomocí Ústeckého kraje znázorňuje mapka „Síť 
zdravotnických zařízení Ústeckého kraje poskytujících dematovenerologickou péči dle 
ORP“. Obsahuje údaje o počtech zařízení činných k 31. 12. 2006. Podkladem byl Registr 
zdravotnických zařízení ÚZIS ČR.  

Počet ošetření 

V roce 2006 bylo provedeno v Ústeckém kraji téměř 327 tisíc kožních ošetření 
- vyšetření (dále jen ošetření), z toho v samostatných ambulancích specialistů 75 % 
ošetření, v ambulantní části lůžkových ZZ 16 % a v ostatních ambulantních ZZ (polikliniky 
a zdravotnická střediska) 9 % ošetření. 

Na jedno lékařské místo (lékař, pracující v plném úvazku) bylo vykázáno v průměru 
téměř 7 900 ošetření. Nejvíce vytíženi byli lékaři specialisté v samostatných ordinacích, 
kde 1 lékař provedl v průměru přes 9 tisíc ošetření za rok, naopak v ambulantních částech 
lůžkových ZZ, které řeší složitější případy tohoto oboru, to bylo v průměru téměř o 40 % 
méně.  

Nově sledovaným údajem v roce 2006 byl počet provedených jednodenních chirurgií. 
Jedná se o způsob poskytování ambulantní zdravotní péče v případech, kdy zdravotní 
stav nemocného nevyžaduje ústavní péči a provedené zdravotní výkony umožňují 
propuštění pacienta ve stabilizovaném stavu v době kratší než 24 hodin. V kraji jich bylo 
provedeno pouze 56 (jednalo se o výkony, provedené v lokální anestezii, např. excize, 
elektrokauterizace apod.).  

Léčení pacienti 

Ve sledovaném roce bylo ambulantně léčeno přes 158 tisíc pacientů s dermatovenero-
logickými potížemi, z toho 80 % v samostatných ordinacích specialistů, 14 % v ambu-
lantních částech lůžkových ZZ a 6 % v ostatních ambulantních ZZ. Jednalo se o pacienty, 
kteří byli v roce 2006 alespoň jednou ošetřeni, tzn. že každý pacient je započítán pouze 
jednou, bez ohledu na celkový počet návštěv za celý rok.  

Dispenzarizovaní pacienti pro vybranou diagnózu 

Oproti roku 2006 nedošlo v výraznějším změnám v počtu dispenzarizovaných pacientů 
pro vybrané diagnózy (kožní nemoci z povolání, syphilis, STD-sexuálně přenosné nemoci, 
Ca basocelulare, Ca spinocelulare, maligní melanom kůže). Pouze u diagnózy novotvary 
in situ (D00-D09) došlo ke snížení počtu dispenzarizovaných o –46 %, jinak byly zazname-
nány změny v počtu dispenzarizovaných od –4% do +11 % oproti hodnotám předchozího 
roku. K poklesu došlo také u dg gonorrhoea (A54) o 55 %. 

Největší část pacientů byla v roce 2006 dispenzarizována pro diagnózu Ca baso-
celulare (47 %), syphilis (23 %) a kožní nemoci z povolání (10 %). V přepočto na 10 tisíc 
obyvatel kraje je pro diagnózu syphilis a kožní onemocnění z povolání dispenzarizováno 
3x více pacientů než průměrně v ČR. 
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Lůžková péče  
Kromě ambulantní péče byla v roce 2006 poskytována pacientům na území Ústeckého 

kraje lůžková péče, kterou k 31. 12. 2006 zabezpečovala 3 dermatovenerologická 
oddělení nemocnic, na kterých pracovalo 7,20 lékařů, 22,55 ZPBD, z toho 20,00 sester 
bezprostředně u lůžka. Průměrný počet lůžek ve sledovaném roce byl 77.  

Za celý rok bylo hospitalizováno 1 307 pacientů, s průměrnou ošetřovací dobou 13,6 
dnů. Využití lůžkové kapacity pokleslo oproti roku 2005 z 248 dnů na 231. Průměrný denní 
stav obsazených lůžek byl celkem 48,7, z toho na jednoho lékaře 6,8 a sestru u lůžka 2,4. 
Na 100 lůžek v kraji připadlo v oboru dermatovenerologie 9,35 lékaře a 29,29 sestry 
(ZPBD). 

Zpracovala: Jitka Jeřábková 
ÚZIS ČR, Ústecký krajský odbor 
Pařížská 227/20, 400 01 Ústí nad Labem 
tel.: 475 237 456, jerabkova@uzis.cz, www.uzis.cz 

Značky v tabulkách 
Ležatá čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval. 
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Pozn.: Vyznačeny jsou ty obce, ve kterých je alespoň jedna ordinace 
- pozice značky zobrazuje sídlo ambulantních zařízení

9 - počet ambulantních zařízení v daném místě (údaj je zobrazen v případě hodnoty větší než 1)
H - lůžková péče 

Síť zdravotnických zařízení Ústeckého kraje poskytujících
 dematovenerologickou péči dle ORP

HH

H
3

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Roudnice n. L.

Rumburk

Litvínov

2

2

2

4

2

5

9

6

Ústí n. L.

Kadaň

Podbořany

Bílina

Žatec

Chomutov

Teplice

Most

Louny

Lovosice

Litoměřice

Varnsdorf

Děčín
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Ambulantní část lůžkových ZZ 8  9,80  14,90  53 502  5 459,4  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 29  26,76  25,61  244 923  9 152,6  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 5  4,95  9,10  28 261  5 709,3  
Celkem 42  41,51  49,61  326 686  7 870,1  

Ambulantní část lůžkových ZZ 1  0,40  1,00  2 097  5 242,5  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  4,00  4,00  35 658  8 914,5  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 5  4,40  5,00  37 755  8 580,7  

Ambulantní část lůžkových ZZ 1  2,50  3,00  9 026  3 610,4  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5  5,00  5,00  43 296  8 659,2  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 6  7,50  8,00  52 322  6 976,3  

Ambulantní část lůžkových ZZ 1  2,00  2,00  10 616  5 308,0  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 5  4,40  4,40  58 613  13 321,1  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 6  6,40  6,40  69 229  10 817,0  

Ambulantní část lůžkových ZZ -  -  -  -  -  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  3,10  2,10  30 973  9 991,3  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 4  3,10  2,10  30 973  9 991,3  

Ambulantní část lůžkových ZZ 1  0,30  2,00  5 760  19 200,0  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  4,03  4,03  31 504  7 817,4  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení -  -  -  -  -  
Celkem 5  4,33  6,03  37 264  8 606,0  

Ambulantní část lůžkových ZZ 3  1,60  3,00  13 571  8 481,9  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3  3,00  3,00  17 246  5 748,7  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 1  0,10  0,10  528  5 280,0  
Celkem 7  4,70  6,10  31 345  6 669,1  

Ústecký kraj

Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

Most

Teplice

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

Počet pracovníků 1) Počet ošetření - vyšetření
Druh zdravotnického zařízení Počet ZZ 

a  pracovišť celkemZPBD 2)lékařů na 
1 lékaře
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Ambulantní část lůžkových ZZ 1  3,00  3,90  12 432  4 144,0  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 4  3,23  3,08  27 633  8 555,1  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 4  4,85  9,00  27 733  5 718,1  
Celkem 9  11,08  15,98  67 798  6 119,0  

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

Ústí nad Labem

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

Druh zdravotnického zařízení Počet ZZ 
a  pracovišť

Počet pracovníků 1) Počet ošetření - vyšetření

lékařů ZPBD 2) celkem na 
1 lékaře
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Ambulantní část lůžkových ZZ 22 456  270  210  184  938  1 400  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 126 886  2 084  1 211  324  6 997  9 490  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 8 891  80  44  46  683  584  

Ústecký kraj 158 233  2 434  1 465  554  8 618  11 474  

Ambulantní část lůžkových ZZ 14,2  11,1  14,3  33,2  10,9  12,2  
Samostatná ordinace lékaře specialisty 80,2  85,6  82,7  58,5  81,2  82,7  
Ostatní ambulantní zdravotnická zařízení 5,6  3,3  3,0  8,3  7,9  5,1  

parazitární onemocnění 
(B85-B89)

celkem

absolutně

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 
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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 1 131  1 337  164  40  967  115  551  
Samostatná ordinace lékaře 
specialisty

68  1 364  498  235  4 447  438  110  

Ostatní ambulantní ZZ -  -  56  -  129  11  7  

Ústecký kraj 1 199  2 701  718  275  5 543  564  668  

Ústecký kraj 14,56  32,81  8,72  3,34  67,33  6,85  8,11  

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 na 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 počtu pacientů dispenzarizovaných pro vybranou 
diagnózu v letech 2005 a 2006

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000

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 3  41  

Počet pracovníků 1)

lékaři 7,20  112,67  
ZPBD 2) celkem 22,55  313,49  
sestry 2) u lůžka 20,00  281,12  
ZPOD 2) 5,00  78,00  

Průměrný počet lůžek 77,00  995,29  
Průměrný denní stav obsazených lůžek

celkem 48,7  698,8  
na 1 lékaře 6,8  6,2  
na 1 sestru 2) u lůžka 2,4  2,5  

Počet lékařů na 100 lůžek 9,35  11,43  
Počet ZPBD 2) na 100 lůžek 29,29  31,79  
Počet hospitalizovaných 1 307  21 632  
Nemocniční letalita -  1,9  
Využití lůžek ve dnech 231,0  256,3  
Průměrná ošetřovací doba 13,6  11,8  
Prostoj lůžek 3) 2,8  3,5  

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:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, p.o.

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)

Nemocnice Teplice, p.o.
Nemocnice Most, p.o.
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