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Domácí zdravotní péče v roce 2002
Domácí péče je propojenou formou zdravotní a sociální péče, včetně péče laické,
poskytované potřebnému pacientovi ve vlastním domácím prostředí.
V roce 2002 byla 98,3 % návratnost vyplněných výkazů domácí zdravotnické péče, do
statistického šetření bylo zahrnuto 483 pracovišť (o 6 pracovišť více než v předchozím
roce). Poskytovanou péči zajišťovalo 1 960,02 středních zdravotnických pracovníků,
(včetně pracovníků smluvních), z toho sestry specialistky představovaly 19 % a rehabilitační pracovníci 3 %. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 11 % v počtech
úvazků sester specialistek. Z celkového počtu (483) zařízení domácí péče zajišťovalo
66 % zařízení nepřetržitý provoz.
Zařízení domácí péče poskytují pacientům různé formy služeb (domácí hospitalizaci,
dlouhodobou domácí péči, preventivní domácí péči a domácí hospicovou péči). Na rozsah
poskytovaných služeb konkrétní agenturou lze soudit podle velikosti zařízení, tj. podle
počtu zaměstnaných SZP. Zatímco zařízení , kde pracuje 1 SZP budou poskytovat spíše
návštěvní službu, velká zařízení s vyšším počtem SZP, umožňují nepřetržitou péči i pro
pacienty ve vážném zdravotním stavu.
V roce 2002 bylo rozdělení zařízení domácích zdravotních péčí podle součtu úvazků
SZP následující:
•

4,6 % zařízení mělo počet SZP celkem menší než 1,00

•

47,9 % zařízení mělo počet SZP celkem menší než 1,00 – 2,99

•

30,5 % zařízení mělo počet SZP celkem menší než 3,00 – 6,99

•

9,9 % zařízení mělo počet SZP celkem menší než 7,00 – 9,99

•

jen 7 % zařízení mělo počet SZP celkem 10,00 a více

Z celkového počtu ošetření (4 837 274), tvořila zdravotní ošetření 85,4 %. Na jednoho
pacienta domácí zdravotní péče připadalo v průměru 42 ošetření, v roce 2001 bylo jenom
35 ošetření.
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Celkem 2 468 ošetření na 1 zdravotní sestru za rok odpovídá zhruba 7 ošetřením
denně. Zdravotní sestra provedla během jednoho ošetření v průměru 1,4 výkonů.
Celkem bylo provedeno 7 593 419 výkonů, z nichž 89 % bylo hrazeno ze zdravotního
pojištění. Z výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou bylo jen 12 % zdravotních výkonů.
Služby domácí zdravotní péče využilo 116 601 pacientů, z toho 77,5 % pacientů bylo
starších 65 let, 22 % pacientů bylo ve věku 20 až 64 let a pouze 0,3 % tvořili pacienti
mladší 19 let.
Většina zdravotní péče byla indikována praktickým lékařem nebo praktickým lékařem
pro děti a dorost, pouze 9 % bylo indikováno ošetřujícím lékařem při hospitalizaci.
Klientelu domácí zdravotní péče tvořili ze 75,3 % pacienti s chronickým onemocněním,
15,5 % pacienti s akutním onemocněním, 7 % pacienti s pooperačními stavy či úrazy
a domácí hospicová péče byla poskytnuta 2,2 % klientů.
Vypracovala: Barbara Dadiková
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Domácí zdravotní péče v ČR
2001
Počet agentur domácí zdravotní péče

2002
477

483

2 147

2 174

105,43

110,06

SZP (úvazek)

1 793,88

1 849,96

SZP celkem (úvazek + smluvní pracovnící)

1 899,31

1 960,02

329,01

366,05

47,77

28,60

426,15

394,57

Počet ošetření

4 667 057

4 837 274

z toho

3 863 872

4 131 943

35

42

2 457

2 468

6 312 855

6 778 141

Počet výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

801 437

815 278

Počet pacientů (klientů) celkem

128 590

116 599

věková skupina 0 - 19 let

417

432

věková skupina 20 - 64 let

28 270

25 794

věková skupina 65 let +

99 903

90 373

Počet pacientů na 10 000 obyvatel

125

114

68

60

127 634

128 128

19 652

11 063

109 728

100 427

Akutní onemocnění pacientů

22 543

16 466

Pooperační stavy, úrazy

10 247

9 988

3 161

3 325

SZP fyzické osoby
SZP smluvní pracovníci

z toho

sestry specialistky
rehabilitační pracovníci

NZP + PZP celkem (nižší a pomocní zdravot. pracovníci)

zdravotní

Počet ošetření na 1 léčeného pacienta
Počet ošetření na 1 SZP
Počet výkonů hrazených ze zdravotního pojištění

z toho

Počet pacientů na 1 SZP
DZ péče indikovaná PL nebo PL pro děti a dorost
DZ péče indikovaná ošetřujícím lékařem při hospitalizaci
Chronická onemocnění pacientů

Hospicová péče
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