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Činnost oboru stomatologie v roce 2003
Výchozím zdrojem dat pro tuto aktuální informaci je Roční výkaz o činnosti stomatologie
A (MZ) 1-01, který byl zahrnut do Programu statistických zjišťování Ministerstva
zdravotnictví na rok 2003. Výkaz vyplňovala všechna ambulantní oddělení (pracoviště),
včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Návratnost výkazu
byla 99 %. Do statistického šetření bylo zahrnuto 5 831 pracovišť (o 55 pracovišť více než
v předchozím roce).
Personální zabezpečení
První tabulka ukazuje personální zabezpečení na 5 831 stomatologických pracovištích.
Z uvedených čísel je zřejmé, že v roce 2003 došlo k mírnému zvýšení fyzického počtu
lékařů a SZP a také jejich pracovních úvazků. Na jedno pracoviště stále připadá v průměru
jeden lékař a jedna zdravotní sestra. Poskytovanou péči zajišťovalo 6 399 lékařů (z toho
92,2% tvořili PL stomatologové (přepočtený počet, vč. smluvních pracovníků). Na 10 000
obyvatel České republiky připadlo v průměru 6 lékařů a na jednoho lékaře bylo registrováno 1 736 pacientů.
Personální zabezpečení
Lékaři
SZP

fyzické osoby
přepočtené počty (úvazek) + smluvní pracovníci
fyzické osoby
přepočtené počty (úvazek) + smluvní pracovníci

Počet lékařských úvazků na 1 pracoviště

2002

2003

6 801

6 861

6 297,54

6 399,72

6 252

6 319

5 933,53

5 997,88

1,1

1,1

Ošetření - vyšetření
Celkem bylo v primární zubní péči provedeno 21 miliónů 202 tisíc ambulantních
ošetření - vyšetření, z toho preventivní prohlídky tvořily 34,2 % (7 miliónů 269 tisíc).
V průměru na 1 léčeného pacienta připadalo 2,6 ošetření - vyšetření ročně stejně jako
v posledních letech, v krajích se počty ošetření výrazněji neliší.
Celkem 3 313 ošetření na 1 lékařský úvazek za rok odpovídá zhruba 13 ošetřením - vyšetřením denně. Z hlediska regionálního porovnání bylo nejvíce ošetření vyšetření na 1 lékaře provedeno v krajích: Vysočina (3 842) a Ústeckém (3 758), méně
než 3 000 vyšetření vykázalo Hl. m. Praha.
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Počet ošetření - vyšetření na 1 zubního lékaře a den se v krajích pohybuje v intervalu
10,5 (Hl. m. Praha) až 15,2 (kraj Vysočina).
Léčení pacienti
Služeb ambulantní stomatologie využilo během roku 8 162 210 pacientů, na 1 úvazek
lékaře připadalo v průměru 1 276 léčících se pacientů ročně (za den 5 pacientů). Nejvíce
pacientů na 1 úvazek lékaře bylo zaznamenáno v krajích: Pardubickém (1 522)
a Jihočeském (1 491). Oproti tomu nejméně pacientů na 1 úvazek lékaře bylo v krajích:
Jihomoravském (1 089) a Hl. m. Praze (1 105).
Registrovaní pacienti
Také zajištění primární zubní péče registrovaným pacientům vykazuje značné rozdíly
mezi kraji. Zatímco v Hl. m. Praze připadalo na jeden úvazek stomatologa 1 490
registrovaných (méně než 1 700 vykázal ještě kraj Olomoucký, Zlínský, Královéhradecký,
Plzeňský a Jihomoravský), v Ústeckém kraji to bylo 2 228 registrovaných (více než 2 000
registrovaných vykázal ještě kraj Středočeský a Karlovarský). Republikový průměr byl
1 736 registrovaných na jeden úvazek stomatologa.
Počty ošetření, počty léčených a registrovaných pacientů
celkem
Počet ošetření vyšetření

Počet
registrovaných
pacientů

2003

21 217 938

21 201 176

na 1000 obyvatel k 1.7

2 080

2 078

na 1 úvazek lékaře

3 369

3 313

2,6

2,6

8 031 531

8 166 210

1 275

1 276

787

800

11 002 693

11 107 012

na 1 úvazek lékaře

1 747

1 736

na 1000 obyvatel k 1.7

1 078

1 089

na 1 léčeného pacienta
Počet léčených
pacientů

2002

celkem
na 1 úvazek lékaře
na 1000 obyvatel k 1.7
celkem

Počty přístrojů
Na výkaze stomatologie je sledováno přístrojové vybavení poskytující stomatologickou
péči, které se udržuje na zhruba stejné úrovni jako v minulých letech. Na jedno pracoviště
stomatologie připadá průměrně 0,7 dentálních rentgenů a 0,08 laserů pro diagnostickou
a terapeutickou činnost stejně jako v roce 2002. Téměř polovina dentálních rentgenů je
starší 8 let a u laserů je každý čtvrtý starší 8 let.
Počet přístrojů

2002
počet

Dentální rentgen
Laser pro diagnostickou,
terapeutickou činnost

2003
výkony

počet

výkony

3 800

2 182 891

3 976

2 353 374

456

69 137

439

61 934
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