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Zpracovatelé  

Šárka Daňková, (1980) se dlouhodobě zabývá zdravotnickou statistikou, zejména oblastí 

vykazování a analyzování příčin smrti a sebevražedností, dále pak problematikou výběrových 

šetření o zdravotním stavu. Absolvovala studium demografie na Přírodovědecké fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2004 ukončila studium obhajobou rigorozní práce na 

téma Psychologické, sociální a demografické aspekty sebevražednosti v mezinárodním 

srovnání. Odborné znalosti si prohloubila během svého působení v Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky, kde pracuje od roku 2002 a také v rámci zahraniční stáže ve Food and 

Agriculture Organisation (FAO), United Nations, Řím, kde působila jako konzultant v rámci 

Sustainable Development Department – Gender and Population Division. Je členem řady 

pracovních skupin zabývajících se problematikou mezinárodní zdravotnické statistiky. Od 

roku 2004 je redaktorkou portálu www.demografie.info a členem Demografického 

informačního centra, v jehož rámci se podílela na realizaci celé řady výzkumů a analýz. 

Tomáš Roubal, (1981) se věnuje moderním metodám financování zdravotní péče a 

především tématu úhradových mechanismů nemocničního sektoru. Specializuje se na 

problematiku dlouhodobé udržitelnosti systému zdravotnictví v podmínkách České 

republiky. V minulosti pracoval v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a jako analytik se 

věnoval systémům soukromého zdravotního pojištění v projektu pro Českou asociaci 

pojišťoven. Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, kde na Fakultě sociálních studií 

vystudoval hospodářskou politiku a evropskou ekonomickou integraci. Odborné znalosti si 

prohloubil během studijních zahraničních pobytů v Helsinkách na Hanken–Svenska 

handelshögskolan, Friedrich–Schiller–Universität v německé Jeně a americké University of 

New Orleans. Plynně mluví německy a anglicky.  

Jakub Hrkal, (1979) se v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR věnuje metodice a 

analýze statistických dat za různé oblasti zdravotnické statistiky, v poslední době zejména 

lidským zdrojům ve zdravotnictví. Podílel se na projektech implementace mezinárodních 

metodik v ČR, jako např. System of Health Accounts a na přípravě metodik zpracování dat do 

zahraničí, např. dlouhodobé péče a ukazatelů kvality zdravotní péče (OECD). Je 

koordinátorem přípravy a předávání údajů za ČR do mezinárodních databází zdravotnických 

ukazatelů Eurostatu, OECD a WHO. Podílel se na přípravě a zpracování dat z výběrových 

šetření o zdravotním stavu, zejména v rámci projektů Světové zdravotnické organizace. Dále 

se zabývá ukazateli výkonnosti zdravotnických systémů, včetně ukazatelů nerovností ve 

zdraví a souhrnných ukazatelů zdravotního stavu. Je absolventem Vysoké školy ekonomické 

v Praze v oboru statisticko-pojistné inženýrství a mluví anglicky. 

Eva Hromádková, (1981) se ve své akademické práci věnuje problematice efektivnosti 

regulace poptávky a spotřeby zdravotní péče restrikcí primárního poskytovatele na 

vybraného všeobecného lékaře. V současnosti se taky věnuje analýze dopadu zavedení 

spoluúčasti (poplatků) v zdravotnictví na spotřebu a náklady péče, jakož i zdravotní stav 
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populace. Je absolventkou oboru Matematika-management na Fakultě Matematiky, fyziky a 

informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě, oboru mezinárodní podnikání na Obchodné 

fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě. Odborné znalosti v oblasti ekonomie 

zdravotnictví si prohloubila během studijního zahraničního pobytu v New Yorku při Health 

Economics programu National Bureau of Economic Research (NBER). V současnosti 

dokončuje studium na institutu CERGE – společném pracovišti Karlovy univerzity a 

Národohospodářského ústavu Akademie věd v Praze. Mluví plynně anglicky a německy. 

Jan Žofka, (1980) absolvoval v letech 2001 až 2004 v rámci studia na Sociálně ekonomické 

fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studijní program v oboru 

Podniková ekonomika a management se zamřením na regionální rozvoj, který byl zakončen 

státní závěrečnou bakalářskou zkouškou. Ve své bakalářské práci se věnoval 

demografickému stárnutí populace ČR a jeho socio-ekonomickým důsledkům. Od roku 2004 

pokračoval ve studiu v rámci magisterského studijního programu na Provozně ekonomické 

fakultě České zemědělské univerzity v Praze v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. 

Studium zde ukončil v roce 2007 obhajobou diplomové práce na téma řešení sociální 

nerovnosti prostřednictvím sociální politiky. Souběžně s tímto studiem absolvoval na 

Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy navazující magisterský studijní program v oboru 

Demografie, které ukončil v roce 2008 obhajobou diplomové práce na téma Vývoj 

hospitalizací v nemocnicích jako ukazatel zdravotního stavu populace. Od roku 2006 pracuje 

jako samostatný odborný referent v Ústavu zdravotnických informací a statistiky a věnuje se 

zejména zpracováním analýz a publikací z dat Národního registru hospitalizovaných, 

Národního registru nemocí z povolání, Registru pohlavních nemocí a Informačního systému 

Infekční nemoci.  

 

 

Předmět a cíle díla 

Cílem této analýzy je nastínit potřebu dlouhodobé péče, identifikovat potřebné osoby 

v datech a pokusit se kvantifikovat jejich potřeby, poskytované služby a další socio-

demograficko-ekonomické údaje o této populaci. 

Jedná se o výchozí analýzu, ze které vyplynou informace o velikosti problému populace se 

závislostí na cizí pomoci a neschopností zvládat každodenní aktivity a následně poskytovanou 

ošetřovatelskou péči a sociální pomoc. 
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Seznam užitých zkratek  

DIOP – Dlouhodobá intenzivní ošetřovací péče 

EHIS – European Health Interview Survey , Evropské výběrové šetření o zdraví 

ISHMT – International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation 

LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných 

LPS – Lékařská posudková služba 

NRHOSP – Národní registr hospitalizovaných 

NZIS – Národní zdravotnický informační systém 

OLÚ – Odborný léčebný ústav 

SHARE – Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe 

ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 

TRN – Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí 

VŠPO – Výběrové šetření zdravotně postižených 

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZDP – základní dlouhodobá péče 

 

Zkratky názvů krajů: 

HKK– Královéhradecký 

JHC– Jihočeský 

JHM– Jihomoravský 

KVK– Karlovarský 

LBK– Liberecký 

MSK– Moravskoslezský 

OLK– Olomoucký 

PAK– Pardubický 

PHA– Hl.m. Praha 

PLK – Plzeňský 

STC– Středočeský 

ULK– Ústecký 

VYS– Vysočina 

ZLK – Zlínský 
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Kapitola 1 – Úvod  
 

Tato analýza odpovídá na otázky ohledně počtu potenciálních klientů dlouhodobé péče, 

které identifikujeme v relevantních dostupných datových zdrojích. Definice potencionálního 

klienta dlouhodobé péče je výchozím bodem, a proto je jí věnována celá druhá kapitola. 

Navíc se vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů dále promítá i v navazujících analýzách, 

popisujících poskytovatele dlouhodobé péče, finanční toky a jednotlivé segmenty 

dlouhodobé péče. 

Normativní vymezení osob, které jsou závislé na cizí pomoci, představuje v České republice 

zákon o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.). Těmto osobám je pak vyplácen Příspěvek na 

péči. V samostatné kapitole (4) jsou proto zpracovány statistické výstupy popisující tuto 

populaci, která na základě zákona pobírá příspěvky na péči, včetně informací o zdravotních 

problémech, které vedou k přiznání těchto dávek. 

Nicméně žadatelé a příjemci této dávky jsou jen zlomkem všech potencionálních klientů, 

proto se pokusíme získat informace o potencionálních klientech dlouhodobé péče 

prostřednictvím jiných zdrojů, jakými jsou např. celopopulační výběrová šetření. Ve třetí 

kapitole je na základě výběrových šetření identifikována populace s omezenou soběstačností 

a tím i zvýšenou potřebou dlouhodobé péče. Tyto osoby jsou vymezeny na základě konceptu 

zvládání aktivit spojených se soběstačností jak v oblasti osobní péče, tak v péči o domácnost. 

Podrobně u těchto osob sledujeme, jaké aktivity denního života nezvládají, v jakých žijí 

domácnostech, nakolik je ovlivněna jejich ekonomická aktivita a další aspekty. Velká část 

potencionálních klientů dlouhodobé péče je však institucionalizována ve zdravotnických či 

sociálních zařízeních a informace o těchto osobách je z šetření v domácnostech nedostupná. 

Proto se podrobně v samostatné části kap. 3 zabýváme počtem a charakteristikami osob, 

které byly evidovány v rámci zdravotnických zařízení poskytujících dlouhodobou péči, dále 

pak uživateli dlouhodobé péče v rámci zařízení sociální péče. 

Přehled o tom, jaké služby potencionální klienti dlouhodobé péče vyžadují a využívají, 

podává kapitola 5. Tyto informace jsou částečně dostupné jednak opět z výběrových šetření, 

lze je však velice dobře doplnit informacemi z evidence výkonů hrazených zdravotními 

pojišťovnami (evidence ošetřovatelských a pečovatelských výkonů, spotřeby ošetřovacích 

dnů a podobně). 

Základní rok pro tuto analýzu byl zvolen rok 2010, pokud je dostupný. Pokud ne, tak 2009, 

při výběrových sběrech dat podle roku sběru. 
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Kapitola 2 – Identifikace klienta dlouhodobé pé če v datech 
 

Společnou charakteristikou potencionálních klientů dlouhodobé péče jsou závažné zdravotní 

problémy a omezení soběstačnosti, s omezením každodenních aktivit. Jedná se o kombinaci 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a neschopnosti provádět aktivity spojené 

s osobní péčí (ADL), ale i s dalšími činnostmi nutnými např. k zajištění chodu domácnosti 

(IADL). Aby takto omezená osoba byla schopna zajistit základní životní potřeby, potřebuje cizí 

pomoc. 

2.1. Legislativa 

Pro identifikaci těchto osob v administrativních datech, které slouží k výplatě dávek určených 

ke kompenzaci tohoto typu problému, je důležitá hranice, která byla stanovena jako 

minimální pro to, kdy již stát začne intervenovat. V českém právním rámci je toto stanoveno 

dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (DNZS). Hodnocení DNZS provádí Lékařská 

posudková služba (LPS) a „dlouhodobost“ je nyní specifikována dobou trvání potíží 

minimálně 1 rok. Hodnocení zvládání ADL a IADL je prováděno na základě 36 úkonů 

soběstačnosti (podle aktualizované prováděcí vyhlášky novely zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách podle 10 dimenzí životních potřeb) jak z pohledu lékařského, tak 

z pohledu sociálního pracovníka (od roku 2012 bude vycházet pouze z hodnocení LPS). 

Hranice, kdy již stát začne intervenovat (finančně přispívá na to, aby někdo službu poskytnul) 

je definována počtem nezvládaných úkonů, od roku 2012 podle počtu nezvládaných domén.  

Pro účely zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách se dále rozumí: 

– Sociální služba – soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení 

– Sociální začleňování – proces, který zajišťuje, aby osoby mohly dosáhnout příležitostí 

a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i 

kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za 

běžný, 

– Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je nepříznivý zdravotní stav, který podle 

poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, 

smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost, 

(podle novely zákona je dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zdravotní stav, 

který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje 

funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb) 

– Přirozeným sociálním prostředím jsou rodiny a sociální vazby k osobám blízkým, 

domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a 

místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity, 
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– Zdravotní postižení je tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované 

postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby, 

– Poskytovateli sociálních služeb jsou územní samosprávné celky (kraje, obce) a jimi 

zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím 

zřízené organizační složky státu. 

Prováděcí vyhláškou, která specifikuje detaily výše uvedeného zákona, je vyhláška 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Od 

roku 2012 se novelizuje hodnocení aktivit, podle nichž se určí schopnost osoby zvládat 

základní životní potřeby. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se dle nové 

vyhlášky považuje stav, kdy porucha funkčních schopností dosahuje úrovně úplné poruchy 

nebo poruchy těžké, kdy i přes využívání zachovaných potenciálů a kompetencí fyzické osoby 

a využívání běžně dostupných pomůcek, prostředků, předmětů denní potřeby nebo vybavení 

domácnosti, veřejných prostor nebo s využitím zdravotnického prostředku nelze zvládnout 

životní potřebu v přijatelném standardu. Za neschopnost zvládání základní životní potřeby se 

považuje rovněž stav, kdy režim nařízený odborným lékařem poskytujícím specializované 

zdravotnické služby neumožňuje provádění základní životní potřeby v přijatelném standardu. 

Příloha vyhlášky pak uvádí základních 10 dimenzí hodnocení, jimiž jsou: 

Mobilita:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, pohybovat se chůzí krok za 

krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v dosahu alespoň 200 m, a to i po 

nerovném povrchu, chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i 

dolů, používat dopravní prostředky včetně bariérových. 

Orientace:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní 

kompetence, orientovat se časem, místem a osobou, orientovat se v obvyklém 

prostředí a situacích a přiměřeně v nich reagovat. 

Komunikace:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna dorozumět se a porozumět, a to mluvenou srozumitelnou řečí a psanou 

zprávou, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům nebo 

zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky. 

Stravování:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj nalít, stravu 

naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim.  
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Oblékání a obouvání:   

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, oblékat se a obouvat se, 

svlékat se a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.  

Tělesná hygiena:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla, provádět 

celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se. 

Výkon fyziologické potřeby:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické 

pomůcky. 

Péče o zdraví:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovená léčebná a 

ošetřovatelská opatření a používat k tomu potřebné léky, pomůcky. 

Osobní aktivity:  

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna vstupovat do vztahů s jinými osobami, stanovit si a dodržet denní program, 

vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, 

volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.  

Péče o domácnost:   

Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je 

schopna nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti, manipulovat 

s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí 

spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, obsluhovat 

topení a udržovat pořádek. 

Zdravotní stav pacienta ve zdravotnictví hodnotí lékař a indikuje zdravotní péči. Zdravotní 

péče může být podle současně platného zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 

poskytována ve zdravotnických zařízeních a také v zařízeních sociálních služeb s pobytovými 

službami, jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči. Vymezením dlouhodobé 

péče se však zákon nezabývá. 

Zdravotnická legislativa již brzy dozná významných změn, zejména v souvislosti s plánovaným 

přijetím zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování od roku 2012. 

Jelikož se však nejedná o dosud platnou legislativu, vymezení dlouhodobé péče v této 

analýze vychází z platné legislativy v roce 2011.  
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Podle návrhu nového zákona o zdravotních službách se zdravotními službami rozumí (mimo 

jiné) poskytování zdravotní péče, včetně činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky 

podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, jsou-li tyto činnosti vykonávány v 

přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Vlastním sociálním prostředím pacienta se 

dle této legislativy rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí 

prostředí pacienta, například zařízení sociálních služeb (domovy a chráněné bydlení), zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo 

ochranné výchovy nebo školská zařízení pro preventivně-výchovnou péči nebo jiná obdobná 

zařízení, věznice pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, ústavy pro výkon 

zabezpečovací detence, zařízení pro zajištění cizinců a azylové zařízení.  

Druhy zdravotní péče podle účelu jejího poskytnutí jsou (zvýraznění je vždy indikátor 

relevance pro dlouhodobou péči): 

a) preventivní péče, 
b) diagnostická péče, 
c) dispenzární péče, 
d) léčebná péče, jejímž účelem je příznivé ovlivnění zdravotního stavu na základě 

realizace individuálního léčebného postupu, s cílem maximálního zmírnění 
důsledků nemoci a zabránění vzniku invalidity nebo nesoběstačnosti nebo 
zmírnění jejich rozsahu, 

e) posudková péče, 
f) léčebně rehabilitační péče, jejímž účelem je maximální možné obnovení fyzických, 

poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta cestou 
odstranění vzniklých funkčních poruch nebo náhradou některé funkce jeho 
organismu, popřípadě zpomalení nebo zastavení nemoci a stabilizace jeho 
zdravotního stavu; v případě, že jsou při jejich poskytování využívány přírodní 
léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení podle lázeňského 
zákona, jde o lázeňskou léčebně rehabilitační péči, 

g) ošetřovatelská péče, jejímž účelem je zejména prevence, udržení a podpora 
stabilizovaného zdravotního stavu pacienta, u něhož již byly vyčerpány 
možnosti léčebných zdravotních služeb vedoucích k vyléčení, a dále dosažení 
maximální úrovně kvality života, 

h) paliativní péče, jejímž účelem je poskytnout komplexní, aktivní a na kvalitu 
života orientovanou péči pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v 
pokročilém nebo terminálním stadiu, 

i) hospicová péče, jejímž účelem je zlepšení kvality života, zmírnění utrpení a 
stabilizace zdravotního stavu pacienta, který trpí nevyléčitelnou a zároveň 
pokročilou a aktivně postupující chorobou, s cílem zmírnit bolest a další tělesná 
a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho 
blízkým,  

j) lékárenská péče, 

Formami zdravotní péče jsou podle této navrhované normy ambulantní péče, jednodenní 

péče, lůžková péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta a 

zdravotnická záchranná služba. 
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Lůžkovou péčí je  

– akutní lůžková péče intenzivní,  
– akutní lůžková péče standardní,  
– následná lůžková péče, která je poskytována pacientovi, u kterého byla stanovena 

diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo 
náhlého zhoršení chronické nemoci, a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo 
léčebnou rehabilitaci; poskytuje se tak dlouho, pokud se pacientův stav zlepšuje,  

– dlouhodobá lůžková péče, která je poskytována pacientovi, jehož zdravotní stav je 
stabilizovaný, nelze jej podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování lůžkové 
péče se zhoršuje.  

Zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta jsou: 

– návštěvní služba,  
– domácí péče, kterou je zejména ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče a 

paliativní péče poskytované v domácím prostředí pacienta; jako domácí péče se 
může poskytovat i specializovaná péče poskytovaná v rámci jednotlivých oborů 
zdravotní péče, 

– zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta podle zákona 
o sociálních službách.  

Druhy zdravotnických zařízení jsou: 

– zdravotnická zařízení ambulantní péče, a to zejména 
– ambulance,  
– stacionáře,  
– laboratoře,  

– zdravotnická zařízení jednodenní péče, 
– zdravotnická zařízení lůžkové péče, a to především 

– nemocnice, ve kterých je poskytována zejména akutní lůžková péče,  
– zdravotnická zařízení následné péče, ve kterých je poskytována zejména 

léčebně rehabilitační péče, 
– zdravotnická zařízení dlouhodobé péče, ve kterých je poskytována zejména 

ošetřovatelská péče, 
– hospice, 

– dětská centra,   
– kontaktní pracoviště domácí péče, 
– zdravotnická záchranná služba,  
– dopravních zdravotní služba,  
– zdravotnická zařízení lékárenské péče, jimiž jsou 

– lékárny, součástí lékárny může být jedno odloučené oddělení lékárny, 
– výdejny zdravotnických prostředků, 

– zařízení transfuzních služeb.  

Současná právní úprava nám tedy umožňuje vymezit osoby s potřebou dlouhodobé péče 
definované pouze podle legislativy zákonů o sociálních službách (zákon 108/2006 Sb., o 
sociálních službách). Podle nové zdravotnické legislativy, pokud bude přijata, bude 
dlouhodobá péče vymezena i v tomto sektoru. Stávající nejasné a nejednoznačné vymezení 
dlouhodobé péče, a zejména jejích příjemců nás nutí vytvářet umělá hodnotící kritéria, která 
mají svá omezení.  
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2.2 Výběrová šet ření 

Vedle hodnocení DNZS pro administrativní účely a výplatu souvisejících dávek máme 

možnost v populaci identifikovat osoby se zdravotním omezením, omezením soběstačnosti 

apod. prostřednictvím celopopulačních výběrových šetření. Ta mohou sloužit jako doplněk 

k administrativním zdrojům dat, umožňují nám odhadovat rozsah problému a počet 

potenciálních klientů, tedy osob, které pravděpodobně budou služby dlouhodobé péče 

vyhledávat. 

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 

SHARE spočívá ve vytvoření celoevropského longitudinálního datového souboru zahrnujícího 

osoby ve věku 50 a více let a jejich rodiny. Mezi hlavní témata tohoto multidisciplinárního 

výzkumu patří: demografie a rodina; vzdělání; tělesné a duševní zdraví, zdravotní péče a 

rizika, kognitivní funkce; zaměstnání a důchod, vzájemná pomoc a finance v rodině, bydlení, 

příjmy a spotřeba domácnosti, majetek; sociální podpora, aktivity, kvalita života, a očekávání 

do budoucnosti. Výsledkem je unikátní soubor dat poskytující informace o stavu, historii a 

vývoji české a evropské společnosti.  

V roce 2004 se uskutečnil základní sběr dat SHARE s 27 000 respondenty v 11 zemích západní 

Evropy. Druhá vlna proběhla v těchto zemích v roce 2006. Česká republika a Polsko se do 

projektu zapojily v roce 2006 sběrem dat v první základní vlně. V roce 2008 se uskutečnila 

další vlna sběru dat, v případě České republiky již také longitudinální. Od roku 2010 začíná 

další provozní fáze SHARE, sestávající z pěti longitudinálních vln sběru dat v rámci projektu 

Evropských infrastruktur ESFRI. V roce 2010 se ustanovuje konsorcium SHARE-ERIC jako  

jedna z evropských vědeckých infrastruktur. 

Sběr dat ze SHARE, který byl zpracován v této studii, proběhl mezi říjnem 2006 až červnem 

2007 u populace ve věku 50 let a více (alespoň jeden člen domácnosti je 50+ a dotazováni 

jsou i ostatní členové domácnosti – partneři/manželé/manželky). Jedná se o 2 798 osob. 

Dotazována byla převážně neinstitucionalizovaná populace, což může vést k tomu, že 

výsledky budou podhodnocovat rozsah zdravotního omezení v populaci, neboť šetření 

nezahrnuje osoby pobývající ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Šetření SHARE sleduje jednak omezení respondentů ve vykonávání aktivit ADL, IADL, ale i 

další charakteristiky spojené s dlouhodobou péčí. Srovnání přesného znění otázek na 

omezení v ADL a IADL ze SHARE a šetření EHIS s vymezením DNZS daným zákonem o 

sociálních službách je uvedeno  v kap. 2.4. 
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Evropské výběrové šetření o zdraví (European Health Interview Survey – EHIS) 

EHIS je výběrovým šetřením navazujícím na dříve realizovaná národní šetření o zdravotním 

stavu, která jsou v České republice prováděna od roku 1993, a to s tříletou periodicitou. 

Šetření tedy bylo provedeno v roce 1996, 1999, a 2002. Vzhledem k tomu, že již v roce 2004 

se objevily aktivity směřující k zavedení Evropského šetření, používajícího jednotné 

instrumenty, nebylo původně plánované šetření HIS CR v roce 2005 uskutečněno a 

pozornost byla zaměřena na přípravu šetření dle jednotné evropské metodiky, které bylo 

nakonec realizováno v roce 2008. Evropské šetření zahrnuje 4 jednotné evropské moduly, 

poskytuje tedy data srovnatelná s ostatními zeměmi EU. Otázky z jednotných modulů byly 

doplněny několika národně specifickými položkami. 

Šetření EHIS bylo provedené v roce 2008 (červen, říjen) na vzorku zhruba 2 000 respondentů 

ve věku 15 a více let. V šetření je sledován jak subjektivní, tak objektivní zdravotní stav 

respondenta, jeho omezení ve vykonávání aktivit ADL, IADL, ale i využívání pomoci, 

zdravotních služeb a další. Srovnání přesného znění otázek na omezení v ADL a IADL z EHIS a 

šetření SHARE s vymezením DNZS daným zákonem o sociálních službách je uvedeno 

v kap. 2.4. 

Výběrové šetření zdravotně postižených (VŠPO) 

V rámci projektu zaměřeného na získání informací o osobách se zdravotním postižením bylo 

v roce 2007 Českým statistickým úřadem osloveno 2 330 praktických a dětských lékařů. 

Lékaři v rámci tohoto šetření, byli vybráni na základě dvojstupňového náhodného výběru. 

Ochotu zúčastnit se šetřeni nakonec projevilo pouze 548 lékařů, což je 23,5 % oslovených. 

Vlastní výběr pacientů se zdravotním postižením prováděli samotní lékaři ze svých kartoték 

pacientů dle pokynů zaslaných ČSÚ. Každý lékař měl ze své kartotéky náhodně vybrat 20 

osob se zdravotním postižením. Do závěrečného zpracování bylo zařazeno 10 645 řádně 

vyplněných dotazníků o pacientech. 

Vymezení zdravotně postižené osoby pro účel šetření bylo následující: 

„Zdravotně postiženou je osoba, jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní schopnosti či 

duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze oprávněně 

předpokládat, že tento stav potrvá déle než 1 rok. Odlišnost od typického stavu pro 

odpovídající věk musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo 

faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby.“ 

2.3. Administrativní zdroje 

Z administrativních zdrojů jsme pro tuto analýzu čerpali data ze tří hlavních evidencí, jednak 

z evidence hospitalizací, která je sledována v rámci Národního registru hospitalizovaných, 

dále z evidence žadatelů o Příspěvek na péči a konečně z evidence Všeobecné zdravotní 

pojišťovny, která zahrnuje jednotlivé úkony poskytované pacientům v rámci zdravotní péče. 
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Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) 

Národní registr hospitalizovaných je jedním z registrů vedených ÚZIS ČR v rámci Národního 

zdravotnického informačního systému (NZIS). Jeho základní statistickou jednotkou je každá 

ukončená hospitalizace na oddělení lůžkového zdravotnického zařízení. 

Na základě dostupných dat z evidence ÚZIS ČR je možné poskytnout komplexní informace o 

ošetřovatelské následné péči poskytované ve zdravotnických zařízeních (ambulantních i 

lůžkových). Ošetřovatelská následná péče je definována jako péče poskytovaná dlouhodobě 

chronicky nemocným osobám, navazuje zpravidla bezprostředně na péči akutní.  

ÚZIS ČR rozlišuje na základě metodiky NZIS následující druhy zdravotnických zařízení a 

oddělení/pracovišť určených k poskytování lůžkové ošetřovatelské následné péče:  

– Oddělení a pracoviště ošetřovatelské následné péče a dlouhodobé intenzivní 

ošetřovatelské péče v nemocnicích akutní péče a fakultních nemocnicích – vyčleněná 

lůžka pro pacienty s chronickými nemocemi v rámci nemocnic, které poskytují 

převážně akutní či vysoce specializovanou péči. Zde byla zahrnuta na základě definice 

dlouhodobé následné péče pouze oddělení a pracoviště 89 – ústavní ošetřovatelská 

péče a 90 – dlouhodobá intenzivní ošetřovací péče (DIOP). 

– Nemocnice následné péče – poskytují ošetřovatelskou následnou péči v návaznosti 

na péči v nemocnicích akutní péče. 

– Léčebny dlouhodobě nemocných – specializované odborné léčebné ústavy, kde je 

pacientům s dlouhodobým chronickým onemocněním poskytována ošetřovatelská 

následná, či rehabilitační péče.  

– Psychiatrické léčebny – zpravidla je zde poskytována péče osobám s duševními 

poruchami, u nichž je nezbytná specializovaná ústavní péče. Tato lůžková 

zdravotnická zařízení zahrnují mimo jiné také oddělení 84 – gerontopsychiatrická, 

která zde nejlépe splňují definici dlouhodobé ošetřovatelské péče. 

– Hospice – specializovaný odborný léčebný ústav, kde je poskytována paliativní péče 

osobám v preterminálním a terminálním stádiu nemoci. Tato zařízení představují 

veškerá oddělení a pracoviště 88 – paliativní péče. 

– Ostatní odborné léčebné ústavy – odborné léčebné ústavy nezařazené jinam, 

poskytující ošetřovatelskou následnou a rehabilitační péči. 

 

Kromě informací o počtu hospitalizací a ošetřovací době dle druhu oddělení v jednotlivých 

lůžkových zařízeních, poskytuje NRHOSP také široké spektrum detailních informací o 

pacientovi a jeho zdravotním stavu. Především se jedná o základní hospitalizační diagnózu, 

pohlaví, věk, ale také informaci o rozdělení ošetřovací doby dle kategorie stavu pacienta, 

která odpovídá náročnosti poskytované ošetřovatelské péče. Jednotlivé kategorie včetně 

bodového ohodnocení dle vyhlášky 439/2008 popisuje následující tabulka: 
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Tabulka 1 Kategorie pacienta v ústavní pé či 
kat. body Název Legenda 

0 0 pacient na 

propustce 

vykáže se každý den, kdy je pacient na propustce 

1 0 pacient 

soběstačný 

pacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči 

dítě nad 10 let 

2 75 pacient 

částečně 

soběstačný 

pacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je 

schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na 

invalidním vozíku 

dítě od 6 do 10 let 

3 150 pacient 

vyžadující 

zvýšený 

dohled 

lucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či 

samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu 

psychicky alterovaný pacient vyžadující zvýšený dohled, případně 

nutné přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidnění 

dítě od 2 do 6 let 

4 225 pacient 

imobilní 

lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje 

ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech 

dítě do 2 let věku 

5 300 pacient 

v bezvědomí 

pacient je v bezvědomí, případně v deliriózním stavu 

Kromě NRHOSP jsou dostupné také informace o lůžkové zdravotní péči v rámci NZIS z výkazu 

L(MZ) 1–02 a z Registru zdravotnických zařízení. Zde však nelze detailněji analyzovat 

rozložení hospitalizovaných podle věku, pohlaví, délky hospitalizace, stavu pacienta a příčin 

zdravotních komplikací. Z tohoto důvodu byl využit pouze NRHOSP.  

Vzhledem k tomu, že máme v NRHOSP informaci pouze o ukončených případech 

hospitalizace, předpokládá se, že ošetřovací dobu poskytnutou v daném roce pacientům, 

kteří nemají ukončenou hospitalizaci, nahrazuje doba pobytu pacientů s ukončenou 

hospitalizací, která byla strávena v předchozích letech. Další nedostatek dat spočívá v tom, že 

některá menší zařízení neposkytují informaci o kategorii stavu pacienta v průběhu léčby. 

Tyto chybějící ošetřovací dny byly pro účely analýz rozpočítány podle struktury dostupných 

kategorizovaných dnů. 

O zařazení do dlouhodobé péče je v této analýze uvažováno, kromě následné ošetřovatelské 

péče v nemocnicích, LDN či hospicích, také u hospitalizací v ostatních odborných léčebných 

ústavech (OLÚ) na základě vybraných kritérií, která představuje především délka 

hospitalizace (přesahující jeden měsíc) a kategorie stavu pacienta (3, 4, 5). Dalšími 

nepřímými kritérii mohou být také věk (65 let a více) či vybrané zdravotní komplikace 

(omezující chronická onemocnění) a potřeba další péče po propuštění.  
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Pro účely této analýzy byl využit poslední dostupný rok 2009. Vzhledem k tomu, že data 

z NRHOSP jsou velkého, relativně stabilního rozsahu, je využití pouze jednoho roku k analýze 

považováno za dostačující. 

Evidence žadatelů o Příspěvek na péči (PnP) 

Zdrojem dat jsou data předávaná z databáze IS Hmotné nouze a sociálních služeb 

Ministerstva práce a sociálních věcí Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ke 

zpracování. Předávají se data týkající se všech příspěvků na péči, které jsou přiznané, nejsou 

odejmuté a nemají přechodně ani trvale zastavenou výplatu. Spolu s daty dávek PnP se 

předávají i všechny z nich referencované číselníky, kromě číselníků UIR-ADR. Předávaná data 

jsou platná a konzistentní k okamžiku spuštění exportu, který probíhá vždy k 1.7. a 31.12. 

Evidence zdravotních pojišťoven 

V datových zdrojích zdravotních pojišťoven je možné identifikovat dlouhodobou péči v tzv. 

segmentech péče, které vycházejí ze smluvních odborností (a jednotlivé výkony v rámci 

těchto odborností) a ošetřovacích dnů. Z hlediska dlouhodobé péče jsou relevantní zejména 

smluvní odbornosti 925 a 913, výčet všech smluvních odborností, kde může být dlouhodobá 

péče poskytována, je uveden níže v přehledu. V rámci těchto odborností pak můžeme 

sledovat jak počet poskytovatelů, tak počet výkonů či ošetřovacích dnů v případě lůžkových 

zdravotnických zařízení. Data vycházející z evidence VZP se v této analýze týkají roku 2010. 

1U1 Pracoviště dlouhodobé (chronické) interní lůžkové péče – U typu 
1U6 Pracoviště dlouhodobé (chronické) geriatrické lůžkové péče – U typu 
2U1 Pracoviště dlouhodobé ústavní lůžkové rehabilitační péče – U typu 
2U5 Pracoviště dlouhodobé ústavní lůžkové TRN a pneumologické péče – U typu 

2U9 Pracoviště dlouhodobé (chronické) úst.neurolog. péče - U typu 

3U1 Pracoviště dlouhodobé (chronické) ústavní lůžkové péče pediatrické – U typu 

3F5 Pracoviště standardní ústavní lůžkové péče psychiatrické – F 

3F6 Pracoviště standardní ústavní lůžkové péče dětské psychiatrie  

3H5 Pracoviště standardní ústavní lůžkové péče psychiatrické  

3H6 Pracoviště standardní ústavní lůžkové péče dětské psychiatrické 

3U5 Pracoviště dlouhodobé (chronické) ústavní lůžkové péče psychiatrické 

3U6 Pracoviště dlouhodobé (chronické) ústavní lůžkové péče dětské psychiatrické 

3U7 Pracoviště dlouhodobé (chronické) ústavní lůžkové péče gerontopsychiatrické 

7U8 Pracoviště dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 

9F9 Pracoviště ústavní péče na ošetřovatelském lůžku – F  

9H9 Pracoviště ústavní péče na ošetřovatelském lůžku – H  

9U7 Pracoviště ústavní následné péče v LDN 

9U9 Pracoviště ústavní následné ošetřovatelské péče v hospici 

305 Pracoviště psychiatrie 

306 Pracoviště dětské psychiatrie 

307 Pracoviště gerontopsychiatrie 

913 Pracoviště ošetřovatelské a rehab. péče v pobytových zařízeních soc. služeb 

925 Pracoviště domácí péče – SZP 



 

 20

2.4 Omezení sob ěstačnosti 

Vymezení jedince, který je potencionálním klientem dlouhodobé péče, může být nahlíženo 

různě. Také hodnocení potíží, které jedinec má, se v různých zdrojích liší. Zatímco výběrová 

šetření vycházejí zejména z konceptu ADL a IADL, hodnocení pacienta žádajícího o vyplácení 

Příspěvku na péči zahrnuje ještě další hlediska. VŠPO pak využívá odlišný přístup, který se 

opět více podobá vymezení širšího okruhu aktivit použitého v legislativně vymezeném 

konceptu DNZS. 

Aktivity denního života (ADL) 

Aktivity denního života jsou definovány jako skupina aktivit nezbytných pro normální 

sebeobsluhu. Šetření EHIS je definuje jako aktivity spojené s běžným každodenním životem, 

takže se s nimi respondent setkává denně a musí je skutečně provádět. Tím, jak hodnotit 

omezení soběstačnosti v základních aktivitách osobní péče se zabýval již v 70. letech 20. 

století S. Katz, který vytvořil škálu pro podchycení této problematiky. Podle té se hodnotí 

soběstačnost v 6 dimenzích: 

Tabulka 2 Aktivity denního života (Katz) 

 Dimenze Nezávislost (soběstačnost) Závislost (potřeba cizí pomoci) 

1) Koupání 
Myje se sám či dopomoc jen u 1 části 
těla (např. záda či ochrnutá končetina) 

Dopomoc s mytím více částí 
těla ať ve vaně, ve sprše či na 
lůžku, nebo kompletní mytí. 

2) Oblékání 

Vyndá oblečení ze skříně a ze zásuvek, 
obleče se kompletně, včetně kabátu a 
zapínání. Možná dopomoc s ponožkami 
či punčochami.  

Pomoc při oblékání či pasivní 
oblečení.  

3) Použití toalety 
Dojde na toaletu, dokáže se posadit i 
vstát, upravit oblečení, event. očistit 
genitál 

Pomoc s přemísťováním na 
toaletu, s očistou, nebo užívání 
mísy či "gramofonu" 

4) Přesuny 
Přesun z lůžka a do něj či do křesla bez 
asistence. Mechanické pomůcky jsou 
možné.  

Potřeba pomoci k přesunu z 
lůžka do křesla či kompletní 
přemísťování.  

5) Kontinence 
Kompletní kontrola vyměšování. Možná 
je stresová inkontinence žen.  

Úplná či částečná inkontinence 
moči a stolice.  

6) Krmení 
Vkládání stravy z talíře do úst bez 
dopomoci. Přípravu jídla může zajistit 
jiná osoba. 

Částečná či kompletní pomoc s 
jídlem či pasivní krmení.  

Zdroj: Geriatrické syndromy a geriatrický pacient, autorů: Zdeněk Kalvach, Zdeněk Zadák, Roman 
Jirák, Helena Zavázalová, Iva Holmerová, Pavel Weber a kolektiv. Grada Publishing, a.s., 2008, ISBN 
978-80-247-2490-4 

Pro každou z dimenzí byl popsán stav Nezávislosti a Závislosti, podle toho pak byla každá ze 

složek obodována a vyhodnoceno celkové skóre. 

Z tohoto konceptu vychází nejen výše zmiňovaná výběrová šetření (SHARE, EHIS), která tyto 

aktivity hodnotí, ale do jisté míry také položky vymezené k hodnocení soběstačnosti dle 



 

 21

stávající platné prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. Zatímco ve vyhlášce je zahrnuto celkem 18 

položek na posuzování péče o vlastní osobu, šetření používají položek výrazně méně.  

Položky zahrnuté v šetření EHIS (viz Tabulka 40 v Příloze) vycházejí z Katzova konceptu s tím 

rozdílem, že zde není zvlášť zdůrazněna kontrola močového měchýře. Nicméně v šetření 

EHIS je tato položka částečně pokryta otázkou na zdravotní problémy v jiné části dotazníku, 

kdy je respondent dotazován, zda má problémy s udržením moči a vědomou kontrolou 

močového měchýře, vůbec není pokryta kontrola udržení stolice. Je tedy zřejmé, že je zde 

zahrnuto 5 položek z Katzova konceptu vyjma položky na kontinenci.  

Dotaz použitý v šetření EHIS sleduje pouze dlouhodobé, nikoliv přechodné či dočasné 

problémy. U vybraných položek sleduje respondentovu schopnost samostatného provádění, 

kterým se rozumí provádění bez jakýchkoliv pomůcek či asistence jiné osoby. Rozlišovány 

jsou pak 4 stupně omezení pro každou z položek (a) nemám žádné potíže, (b) ano, mám 

určité potíže (c) ano, mám velké potíže, (d) aktivitu nejsem schopen/na vykonávat 

sám/sama. 

Šetření SHARE (viz Tabulka 41 v Příloze) navíc zahrnuje položku sledující schopnost chůze po 

místnosti, spadající pod přesuny, položka na schopnost udržení moči zde však také chybí. 

Naproti tomu 18 položek zahrnutých v legislativě vymezuje soběstačnost poněkud šíře. 

Zatímco některé položky zcela odpovídají Katzovu vymezení, řada z nich jej výrazně rozšiřuje 

o další související úkony (viz tabulky v Příloze). 

Tak například položka týkající se krmení se zahrnuje jak podle Katze, tak podle výběrových 

šetření pouze schopnost najíst se sám, tzn. donést sousto z talíře do úst, užít příbor, napít se. 

Vyhláška zde však zmiňuje další související položky jako je např. příprava jídla, manipulace 

s ním, porcování. Jedná se tedy o položky, které kladou na schopnosti jedince výrazně vyšší 

nároky. Podobně Katzovo schéma ani výběrová šetření nezohledňují jiné složky osobní 

hygieny, jako je např. česání, holení, stříhání nehtů apod., jako je tomu v zákoně. Naproti 

tomu položka g) v zákoně spojená s užitím WC v sobě zahrnuje také kontinenci, kterou 

výběrová šetření nezohledňují. Také mobilita je zde pojata výrazně šíře než v Katzově 

konceptu a ve výběrových šetřeních a zahrnuje celou řadu aktivit pohybově velmi náročných, 

Katzově konceptu odpovídá pouze položka h) a dílčí podpoložka chůze po bytě l). Ta naopak 

chybí v šetření EHIS, opět je však možné ji zde částečně doplnit jinou otázkou šetření. 

Poslední z položek – oblékání je v legislativě pojato také šíře, navíc (oproti Katzovu konceptu 

a šetření) je zde výběr a vrstvení oblečení. 

Kromě toho jsou ve vyhlášce v části spojené s osobní péčí zahrnuty další 3 položky, které 

nejsou ani Katzovým schématem, ani šetřeními vůbec v této části pokryty, a to sice orientace 

v přirozeném prostředí, provedení si jednoduchého ošetření a dodržování léčebného režimu. 
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Tyto aktivity již spadají do výčtu aktivit tzv. Instrumentálních (Instrumental activities of daily 

living, IADL). 

Pokud bychom se pro ilustraci pokusili navázat aktivity vymezené zákonem (a navazující 

vyhláškou) na Katzovo hodnocení soběstačnosti a využili hodnocení úkonů dle hodnocené 

lékařů Lékařské posudkové služby žadatelů o příspěvek na péči v roce 2010 (celkem šetřeno 

108 063 osob – ne všechny osoby však mají označený nezvládaný úkon, který vstupuje do 

jednotlivých variant), získáme incidenci žadatelů příspěvků na péči a jejich zvládání 

základních životních aktivit. Tento postup má však velmi omezenou interpretovatelnost 

v tom smyslu, že toto hodnocení samostatně neobsahuje kontinenci. Proto není jasně 

stanovitelný celý rozsah šesti stupňů Katz score. Je mnoho možností jak započítávat 

nezvládání jednotlivých podúkonů a sčítat je do vytvoření Katz score. Pokud použijeme velmi 

striktní přístup, dostaneme výsledky, které jsou uvedeny v následující tabulce. Bohužel není 

zjistitelné, kolik z žadatelů by spadalo do šestého stupně (viz. následující tabulka). 

Tabulka 3 Hodnocení úkon ů soběstačnosti žadatel ů o PnP dle Katz score 

Katz Score 0 1 2 3 4 5 

% z celkem 9,2 11,4 11,4 14,6 25,4 28,0 

Poznámka: Katz Score – 0= ADL nezvládá, 6= zvládá všechny ADL.  

Z tohoto zhodnocení vyplývá, že mezi žadateli o PnP v roce 2010 bylo 9 % těch, kteří jsou 

výrazně omezeni v aktivitách denního života.  Toto hodnocení je založeno na tzv. striktní 

variantě, kdy jsou z hodnocení LPS vybrány jenom zásadní úkony, které se nejvíce blíží popisu 

zvládání a nezvládání jednotlivých položek ADL. 

Instrumentální aktivity denního života (IADL) 

Širší pojetí aktivit nutných k zajištění soběstačnosti a nezávislosti zahrnuje nástroj k určení 

schopností představený koncem 60.let 20. století. Jeho autoři, M.P. Lawton a E.M. Brody zde 

vymezili celkem 8 dimenzí s tím, že 3 položky (nakupování, praní a žehlení, péče o 

domácnost) byly pro muže vypuštěny.  

Opět se sledovaly jednotlivé položky z hlediska jejich zvládání, každá z položek má několik 

stupňů. Na rozdíl od předchozích se tyto aktivity vážou spíše k péči o domácnost než o vlastní 

osobu. 

Položky zahrnuté v šetření EHIS (viz Tabulka 44 v Příloze) do značné míry odpovídají 

Lawtonově a Brodyho konceptu. Zahrnuto není explicitně praní, které však EHIS řadí do 

kategorie lehké domácí práce. Naopak je zde zahrnuto vykonávání příležitostné těžké domácí 

práce, jako je např. mytí oken, stěhování nábytku apod. Vzhledem k tomu, že s těmito 

aktivitami může mít problém i určitá část zdravé populace (např. ženy), v dalších analýzách 

jsme tuto položku neuvažovali, neboť neúměrně navyšovala prevalenci osob s omezením. 
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Vůbec zde není pokryta složka dopravy a cestování. Dotaz použitý v šetření EHIS sleduje opět 

pouze dlouhodobé, nikoliv přechodné či dočasné problémy, a to ve 4 stupních omezení pro 

každou z položek (a) nemám žádné potíže, (b) ano, mám určité potíže (c) ano, mám velké 

potíže, (d) aktivitu nejsem schopen/na vykonávat sám/sama. Uvažovány jsou pouze 

zdravotní důvody omezení, nikoliv ostatní (např. aktivitu běžně nedělá, dělá ji někdo jiný, 

proto ji nezvládá). 

Tabulka 4 Instrumentální aktivity denního života (L awton, Brody) 

Činnost Body Činnost Body 

Telefonování  1 Vedení domácnosti   

1. Ovládá telefon samostatně, vyhledá a 
vytočí čísla. 

1 
1. Vede domácnost sám(a) či s občasnou 
pomocí (např.těžké domácí práce). 

1 

2. Vytočí několik dobře známých čísel 1 
2. Provádí lehké denní úkoly jako stlaní, mytí 
nádobí. 

1 

3. Zvedne při zazvonění sluchátko, ale 
nevytáčí čísla. 

1 
3. Provádí lehké denní úkoly, ale není 
schopen(a) zachovat přijatelnou úroveň 
čistoty. 

1 

4. Není schopen telefon užívat.  0 
4. Potřebuje pomoc se všemi domácími 
pracemi. 

1 

    5. Nepodílí se vůbec na domácích pracech. 0 

Nakupování    Způsob dopravy, cestování   
1. Postará se samostatně o všechny 
potřebné nákupy. 

1 
1. Cestuje samostatně veřejnou dopravou či 
řídí automobil 

1 

2. Zvládá samostatně jen drobné nákupy. 0 
2. Zajišťuje si dopravu taxíkem, ale veřejnou 
dopravu neužívá 

1 

3. Potřebuje doprovod na každý nákup 0 
3. Cestuje veřejnou dopravou s asistencí či 
doprovodem 

1 

4. Není schopen(a) nakupovat.  0 
4. Doprava je omezena na taxi či automobil s 
doprovodem 

0 

    5. Necestuje vůbec 0 
Příprava jídla, vaření    Užívání léků   
1. Plánuje, připravuje a servíruje 
přiměřená jídla samostatně. 

1 
1. Zodpovědně užívá léky ve správný čas a ve 
správných dávkách 

1 

2. Připravuje přiměřená jídla, pokud jsou 
zajištěny ingredience 

0 
2. Sám užívá léky, pokud jsou předem 
připraveny v oddělených dávkách. 

0 

3. Ohřeje a servíruje připravené pokrmy či 
připravuje jídla, ale nezachovává 
přiměřenou stravu. 

0  3. Není schopen užívat vlastní medikaci 0 

4. Vyžaduje uvaření a servírování jídla. 0     
Praní   Nakládání s penězi 1 

1. Zcela zajistí praní osobních věcí 1 
1. Obstarává finanční záležitosti nezávisle 
(rozpočet, placení nájmu a účtů, docházení 
do banky). 

1 

2. Přepere drobné věci jako ponožky či 
punčochy. 

1 
2. Zvládá drobné denní výdaje, ale potřebuje 
pomoc s bankovními operacemi, většími 
výdaji apod. 

  

3. Veškeré praní musí zajistit jiní.  0 3. Není schopen(a) nakládat s penězi. 0 
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Ani šetření SHARE tuto položku nepokrývá, částečně je tato položka pokryta schopností 

orientovat se v mapě, nikoliv však zcela. Také zde chybí explicitní oddělení praní od ostatních 

domácích prací (viz Tabulka 45 v Příloze). 

Nejširší pojetí aktivit opět nalézáme opět v legislativním vymezení (viz Tabulka 46 v Příloze). 

Tyto aktivity se s vymezením IADL dle Lawtona a Brodyho kryjí relativně málo. Telefonování 

je zde částečně zahrnuto v položce n) týkající se obsluhy drobných domácích spotřebičů, 

nakupování je pokryto plně položkou g), příprava jídla je zčásti zahrnuta položkou h, spadají 

sem však spíše úkony v bodech a) a b) aktivit osobní péče vymezených ve vyhlášce (viz výše). 

Praní je pokryto položkami k), l) a r), vedení domácnosti pak položkami i), j) a q). Nakládání 

s penězi pokrývá položka c), užívání léků odpovídají některé položky bodu r) předchozího 

seznamu aktivit osobní péče. Vůbec zde nejsou pokryty aspekty spojené s dopravou. 

Naopak navíc jsou zde zahrnuty některé další položky, jako je například komunikace, 

orientace vůči jiným osobám, komunikace s nimi, participace na sociálních aktivitách, 

uspořádání času, života a jeho plánování apod. 

Pokud bychom chtěli hodnotit, jakým způsobem populace splňuje jednotlivá kritéria 

soběstačnosti vymezená legislativou, pak pro toto hodnocení bohužel nemáme dostatečné 

podklady, vyjma administrativních zdrojů (evidence LPS). Seznamy těchto kritérií totiž 

vycházejí z odlišných konceptů než výběrová šetření, kterých proto ke komplexnímu 

zhodnocení dopadu zákona a odhadu jím vymezené „nesoběstačné“ populace nelze využít. I 

když lze předpokládat, že určité položky (kritéria) budou s největší pravděpodobností 

korelována s jinými a osoby s určitým stupněm omezení v některých aktivitách budou 

pravděpodobně omezeny i v aktivitách nezahrnutých v šetření, je velmi obtížné tyto 

provázanosti hodnotit. Určité doplnění k této problematice by mohlo přinést plánované 

Evropské šetření o zdraví a sociální integraci, které EK plánuje pro rok 2012. 

Přístup sledování omezení osob se zdravotním postižením dle VŠPO je poněkud odlišný. Pro 

každou osobu zdravotně postiženou se sledovalo, zda je omezena v jedné z uvedených 

dimenzí. Zahrnuta jsou zde např. i smyslová a komunikační omezení a v tomto smyslu se 

vymezení přibližuje širokému vymezení aktivit v zákoně. 
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Tabulka 5 Hodnocení sob ěstačnosti ve VŠPO 

omezení ve vedení 
domácnosti  

omezení v důsledku zdravotního postižení např. při úklidu bytu, 
praní, mytí nádobí, drobných domácích pracích apod. 

omezení příjmu informací  
pacient není schopen si informace zapamatovat, má postižení, 
které mu brání příjmu informací např. nevidomý, neslyšící atd.  

omezení komunikační 
schopnosti 

pacient má problémy s komunikací např. neslyšící, prelingválně 
neslyšící, mentálně postižený atd.  

omezení stravovacích 
možností  

pacient není schopen se sám najíst, popř. uvařit si, brání mu 
v tom objektivní okolnost 

omezení způsobilosti 
k právním úkonům  

soud stanoví opatrovníka pacienta a zároveň i úkony, které 
osoba nesmí činit sama 

jiné omezení   
Zdroj: ČSÚ, VŠPO 

 

Kapitola 3 – Osoby s pot řebou dlouhodobé pé če 
 

V této kapitole se pokusíme nastínit počet osob v České republice, které mají problémy 

s každodenními aktivitami, případně počet osob, které jsou závislé na cizí pomoci v důsledku 

onemocnění, což je cílová skupina potencionálních klientů dlouhodobé péče. Analyzujeme 

počty osob, aktivity, které nezvládají a se kterými potřebují pomoci. Podrobněji se podíváme 

na zdravotní problémy, které vedou k závislosti na cizí pomoci, a také na strukturu 

domácností, ve kterých tyto osoby žijí. Disabilita má také vliv na příjem těchto osob a 

domácností, ve kterých žijí, na jejich výdaje a spotřebu zdravotní péče, proto se zabýváme i 

těmito aspekty. Kromě osob v soukromých domácnostech se budeme věnovat také 

pacientům, kterým je poskytována dlouhodobá péče v rámci zdravotnických lůžkových 

zařízení a pokusíme se identifikovat ty, u nichž poskytovaná péče nejlépe odpovídá konceptu 

péče dlouhodobé. 

3.1. Potencionální klienti v soukromých domácnostec h 

Komplexní přehled o potenciálních klientech dlouhodobé péče nám nabízí výběrová šetření. 

Jejich nevýhodou však je, že většinou neobsahují informace o institucionalizované populaci1, 

což může uvedené odhady mírně zkreslovat.  

V této části jsou kombinovány výsledky 3 výběrových šetření, z nichž každé je založeno na 

odlišné metodice a sledované populaci. Je tedy nevyhnutelné, že každé z nich přináší i 

                                                           

1 V šetření EHIS jsou zahrnuty pouze ty instituce, kde má jedinec trvalé bydliště, jako např. domy pro seniory 
apod. Také šetření SHARE zahrnuje mj. jedince, kteří mají trvalé bydliště v domě s pečovatelskou službou nebo 
v domě pro seniory. Šetření VŠPO zahrnuje i pacienty lékařů ve specializovaných sociálních ústavech, další 
instituce zahrnuty nejsou.  



 

 26

rozdílné výsledky. Zajištění komplexního pohledu na danou realitu je však hlavním důvodem, 

proč v této studii používáme více výběrových šetření, ačkoli se výsledky nemusí přesně 

rovnat a mohou se naopak navzájem doplňovat. 

Počet lidí s ADL a IADL v populaci – desetina osob je omezena v každodenních 

aktivitách, 3-4% populace jsou osoby závislé na cizí pomoci  

Z výsledků výběrového šetření Českého statistického úřadu o zdravotně postižených2 

osobách, které bylo realizováno v roce 2007, vyplývá odhad, že v České republice žije 

1,015 milionů osob se zdravotním postižením, z toho 52 % žen. Celkově tvoří jejich podíl 

9,87% populace. Zhruba 40 % všech handicapovaných má nějaké velmi těžké postižení, 

celkem 8 % postižených se o sebe nedokáže vůbec postarat, s věkem tento podíl výrazně 

roste. Celodenní pomoc vyžaduje 13 % zdravotně postižených, minimálně několik hodin 

pomoci denně vyžaduje 35 % osob s postižením. 

Podle šetření EHIS, realizovaného v roce 2008 na vzorku 1 955 respondentů, je v populaci ČR 

starší 15 let zhruba 10 % osob s omezením v aktivitách péče o vlastní osobu (ADL), přitom 

3 % jsou omezena vážně nebo nějakou z aktivit nezvládají vůbec. S věkem se podíl takových 

osob zvyšuje, u žen (13,4 %) je podíl osob s omezením vyšší než u mužů (6,7 %). Zároveň je 

zhruba 9 % osob omezeno v pomocných aktivitách běžného života, spojených zejména s péčí 

o domácnost (IADL) u žen (12 %) opět zaznamenáváme podíl vyšší ve srovnání s muži (6 %). 

Zhruba 5 % ze všech respondentů je v IADL aktivitách omezeno vážně nebo je nezvládá 

vůbec. Mezi oběma typy omezení existuje určitá provázanost, celkem je v populaci 13 % 

osob s alespoň jedním typem omezení (10 % mužů, 16 % žen), z toho 69 % má omezení 

obojího typu. 

Tabulka 6 Struktura osob dle omezení ADL/IADL a poh laví, populace 15+ (%) 

  
Žádné 
potíže 

Určité 
potíže 

Velké 
potíže 

Není 
schopen 

Žádné 
potíže 

Určité 
potíže 

Velké 
potíže 

Není 
schopna 

  Muži Ženy 

ADL 93,4 5,1 0,8 0,8 86,5 8,7 2,9 1,8 

IADL 93,8 3,4 1,1 1,7 88,3 4,9 2,1 4,7 
Zdroj: EHIS 

Výsledky šetření SHARE zachycují populaci ve věku 50 a více let. Podle těchto údajů je mezi 

osobami 50letými a staršími 8 % osob s omezením ADL, 16 % osob s omezením IADL a 

nejméně jedno z těchto omezení má 19 % osob. Ve srovnání s údaji ze šetřené EHIS se jedná 

                                                           

2 Zdravotně postiženou je osoba, jejíž tělesné, smyslové a/nebo duševní schopnosti či duševní zdraví jsou 

odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze oprávněně předpokládat, že tento stav potrvá déle než 1 

rok. Odlišnost od typického stavu pro odpovídající věk musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle 

způsobuje omezení nebo faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby.“ 
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o poněkud nižší prevalence osob s ADL/IADL omezením, důvodem je však pravděpodobně 

odlišná metodika obou šetření. 

Tabulka 7 Osoby s omezením ADL/IADL podle po čtu aktivit, v nichž jsou omezeni 
 Počet aktivit, v nichž je 

osoba omezena 

Počet osob ve 

vzorku 
% Kumulovaně % 

1 73 30,7 30,7 

2 32 13,6 44,3 

3 25 10,5 54,8 

4 20 8,5 63,3 

5 18 7,5 70,8 

6 17 7,0 77,8 

7 18 7,6 85,4 

8 10 4,1 89,5 

9+ 24 10,5 100 

 Celkem 237 100,0   

Zdroj: EHIS 

Pokud sledujeme počet aktivit ADL/IADL (celkem v EHIS sledováno 11 aktivit, po vyloučení 

těžkých domácích prací), se kterými mají respondenti problémy, pak lze říci, že zhruba 30 % 

osob s omezením ADL/IADL má pouze omezení v 1 z aktivit, naopak v 9 a více aktivitách je 

omezena zhruba desetina těchto respondentů.  

Obrázek 1 Respondenti podle po čtu aktivit ADL a IADL, v nichž jsou omezeni           
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Zdroj: EHIS 

Poznámka: (100 %=osoby s alespoň jedním omezením v aktivitě ADL/IADL) 
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Tabulka 8 Osoby s omezením ve více než 1 ADL aktivi tě (v %) 

 Ze všech osob v daném věku Věková struktura osob s omezením 1 a více ADL 

  muži ženy celkem   muži ženy celkem 
15-24 0,0 1,9 0,9 15-24 0,0 3,5 2,4 
25-34 0,0 0,5 0,3 25-34 0,0 1,2 0,8 
35-44 1,4 1,8 1,6 35-44 5,3 3,5 4,1 
45-54 2,6 5,9 4,2 45-54 10,5 9,4 9,8 
55-64 7,1 7,0 7,0 55-64 28,9 12,9 17,9 
65-74 10,1 17,7 14,5 65-74 18,4 20,0 19,5 
75+ 31,1 47,2 41,8 75+ 36,8 49,4 45,5 
celkem 4,1 8,6 6,5 celkem 100,0 100,0 100,0 

celkem 50+ 10,1 18,2 14,5     

Zdroj: EHIS 

Sledujeme-li každý typ aktivit zvlášť, pak ze všech osob s omezením je jich zhruba 80 % 

omezeno alespoň v jedné aktivitě typu ADL, 70 % osob je omezeno alespoň v jedné aktivitě 

typu IADL. Omezení ve více než 1 aktivitě ADL pak zaznamenáváme u zhruba poloviny všech 

osob s ADL/IADL omezením.  

V populaci celkem je tedy zhruba 6,5 % osob omezeno ve více než 1 aktivitě ADL, přitom ve 

věku 50 a více let tento podíl dosahuje 14,5 %, ve věku 75 + to je již 42 %. Celkem na osoby 

ve věku 75 a více let připadá 45 % z těch, kteří jsou omezeni ve více než jedné ADL aktivitě. 

Co tito lidé nezvládají – lidé závislí na cizí pomoci nejčastěji potřebují pomoc s 

vstáváním a leháním z postele/ze židle a nejvíce potřebují pomoci s koupelí či 

sprchováním 

Jak již bylo uvedeno výše, problémy se zvládáním každodenních aktivit se zachycují pomocí 

konceptu ADL (Activities of Daily Living), které popisují každodenní činnosti, jako je 

schopnost najíst se sám, vstát z postele, používání toalety, svlékání a oblékání, koupel či 

sprchování. Dále lze z šetření sledovat schopnost samostatného fungování v prostředí 

domácnosti, kvantifikovaná pomocí IADL (Instrumental Activities of Daily Living). Sem spadá 

schopnost pořídit nákup, příprava jídla, spravování financí, běžné domácí práce, telefonování 

a braní léků. 

Nejčastěji mají osoby s omezením v aktivitách ADL/IADL problémy s činnostmi, jako jsou 

vstávání a lehání z postele/ze židle – zde má problémy více než 60 % respondentů 

s omezením ADL/IADL, přitom ale jen 3 % nejsou této aktivity vůbec schopni. Naopak 

problémy s koupelí či sprchováním, které jsou z aktivit ADL druhé nejčastější, v nichž jsou 

respondenti omezeni, vykazují vyšší stupeň omezení, neboť i když jimi trpí zhruba 53 % osob 

s omezením ADL/IADL, zhruba 9 % uvádí, že této aktivity nejsou bez pomoci vůbec schopni. 

Relativně méně často se u respondentů vyskytují potíže s jídlem a s používáním toalety. 
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Obrázek 2 Osoby podle omezení v jednotlivých aktivi tách ADL (% ze všech osob 
s omezením v ADL/IADL) 
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Zdroj: EHIS 

 
Obrázek 3 Osoby podle omezení v jednotlivých aktivi tách IADL (% ze všech osob 
s omezením v ADL/IADL) 
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Zdroj: EHIS 

Z aktivit typu IADL jsou respondenti s omezením ADL/IADL nejčastěji omezeni v činnostech 

spojených s nakupováním (celkem 55 % osob omezeno), přitom 22 % všech osob 

s omezením ADL/IADL není samostatného nakupování vůbec schopno. Relativně četné byly 

také problémy s lehkými domácími pracemi, s přípravou jídla a se spravováním vlastních 

financí a vyřizováním každodenních záležitostí. Těžké domácí práce zde neuvažujeme. 

Podle výsledků VŠPO bylo ze všech osob se zdravotním postižením nejvíce postiženo 

v oblasti mobility (63 %), dále pak z hlediska sebeobsluhy a péče o domácnost. S věkem se 
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počet omezení na jednu osobu zvyšuje, platí také, že roste podíl osob s omezením mobility, 

sebeobsluhy a péče o domácnost, a to zejména po 75. roku věku. 

 

Tabulka 9 Struktura osob se zdravotním postižením p odle d ůsledk ů, omezení (v %) 
   0-14  15-29  30-44  45-59  60-74  75+ celkem 
mobilita 23,9 37,7 43,0 57,6 66,8 81,7 62,6 
orientace 22,7 29,6 19,2 11,5 12,1 25,7 17,9 
sebeobsluha 20,8 33,9 26,4 23,0 35,5 64,3 38,7 
domácnost 9,7 33,4 32,5 30,4 38,4 60,4 40,3 
informace 21,8 33,9 22,2 13,0 9,9 21,3 17,0 
komunikace 26,4 40,8 26,9 17,3 12,4 18,9 19,2 
stravování 17,8 17,3 13,4 12,9 18,9 21,4 18,3 
právní způsobilost 8,6 25,4 13,8 6,2 4,3 5,6 7,5 
jiné 47,3 30,4 26,3 20,3 17,8 9,2 19,0 
počet na osobu 2,0 2,8 2,2 1,9 2,2 3,1 2,4 

Zdroj: VŠPO 

Zdravotní stav osob s ADL a IADL – téměř všechny osoby s problémy s ADL či 

IADL byly chronicky nemocné. Jedná se nejčastěji o nemoci jako je vysoký krevní 

tlak, pohybové problémy (artritida, osteoporóza, bolesti zad) a následky mrtvice 

a infarktu. Od ostatní populace se nejvíce odlišují v prevalenci artritidy, infarktu, 

Alzheimerovy nemoci, osteoporózy a mrtvice. 

A jak hodnotí osoby s omezením ADL/IADL svůj zdravotní stav? Osoby ve věku 15 let a více s 

omezením ADL, IADL mají logicky horší zdravotní stav ve srovnání s ostatní populací. Až 44 % 

z nich hodnotí svůj zdravotní stav jako špatný či velmi špatný, zatímco u ostatních osob je 

takové hodnocení zaznamenáno pouze u 3 % respondentů. To je sice zčásti způsobeno 

vlivem věkové struktury, i po jejím odstranění však osoby s ADL/IADL hodnotí své zdraví až 

20x častěji jako špatné ve srovnání s ostatními. U „postižené“ populace starších 50 let jsou to 

téměř tři čtvrtiny osob, které hodnotí své zdraví jako špatné či velmi špatné, 75 % osob s 

omezením ADL nebo IADL v tomto věku hodnotí svůj zdravotní stav jako špatný (34 %) nebo 

velmi špatný (42 %). Pro porovnání, je to skoro dvojnásobek než v populaci lidí bez omezení, 

kde hodnotí své zdraví jako špatné/velmi špatné 34% respondentů. 

Téměř všichni respondenti (96 % osob) s ADL/IADL omezením ve věku 15+ v posledním roce 

trpěli nějakou chronickou nemocí. Více než polovina z nich uvedla, že trpí hypertenzí, 

bolestmi v oblasti bederní páteře, časté byly problémy s krční páteří, artritida a 

osteoartritida, čtvrtina z nich měla diabetes. 
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Tabulka 10 Porovnání podílu osob (%) s vybranými ch ronickými nemocemi v populaci 
s a bez omezení ADL/IADL, populace 50+, 2007  

  Celkem bez ADL/IADL s ADL/IADL 

Hypertenze 41,3 38,3 54,4 

Artritida 15,8 11,9 32,1 

Infarkt myokardu 14,7 11,2 29,5 

Vysoký cholesterol 17,8 16,1 24,7 

Diabetes 13,6 11,6 22,2 

Osteoporóza 9,5 7,4 18,8 

Katarakta 6,7 5,7 10,8 

Mrtvice 4,0 2,7 9,9 

Astma 5,6 4,6 9,7 

Jiný typ zlomeniny 7,3 6,9 9,3 

Chronická plicní choroba 4,6 3,6 8,7 

Žaludeční vředy 6,5 6 8,6 

Rakovina 3,9 3,3 6,3 

Zlomenina bércového kloubu 2,2 1,6 4,9 

Alzheimerova choroba 0,7 0,1 3,4 

Parkinsonova choroba 0,6 0,3 2,1 

Poznámka: data jsou seřazena podle podílu chronických onemocnění u osob s ADL/IADL 

Zdroj: SHARE 

U osob starších 50ti let, podle výsledků analýzy dat studie SHARE (data z roku 2007), patří 

mezi nejrozšířenější chronická onemocnění rovněž hypertenze (41 %), vysoká hladina 

cholesterolu (18 %), artritida (16 %), infarkt (15 %) a diabetes (14 %). Populace respondentů 

s omezením ADL/IADL se od ostatní populace bez omezení nejvíce lišila v prevalenci artritidy, 

infarktu, Alzheimerovy nemoci, osteoporózy a mrtvice, tedy nemocí, které zasahují primárně 

pohybové ústrojí a omezují pohyblivost pacienta. 

Osoby s ADL/IADL omezením v domácnostech žijí častěji samy, přičemž 

jednočlenné domácnosti mají vyšší nároky na péči dodávanou zvenčí, ať z 

hlediska neformální péče rodinných příslušníků, tak z hlediska potřeby formální 

péče. 

Z hlediska využívání péče je důležité, v jakém prostředí respondenti žijí. Více než 31 % osob 

ve věku 50+ s omezením ADL/IADL uvedlo, že žije v jednočlenné domácnosti (SHARE). 

Z celkové populace ve věku 15+ je to více než čtvrtina všech osob s omezením ADL/IADL, 

které žijí v jednočlenné domácnosti (EHIS). 

Je pravděpodobné, že tyto osoby budou častějšími uživateli formálních sociálních a 

zdravotních služeb dlouhodobé péče. To potvrzuje i skutečnost, že osoby s omezením, které 
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žijí v domácnosti samy, častěji využívají služeb domácí péče než osoby, které žijí ve 

vícečlenné domácnosti.  

Z hlediska velikosti domácnosti jsou u osob s omezením v ADL/IADL častější domácnosti 

jednotlivců ve srovnání s ostatní populací, což však odpovídá mj. starší věkové struktuře této 

populace. Průměrný počet členů domácnosti byl u domácností osob s omezením ADL/IADL 

nižší ve srovnání s ostatními, tento rozdíl byl potvrzen jako statisticky významný i po 

odstranění vlivu věkové struktury (EHIS). 

Tabulka 11 Struktura domácností osob s omezením ADL /IADL a ostatních (podíl v %), 
populace 15+, 2008 
Počet členů domácnosti  osoby s ADL/IADL ostatní 

1 26,9 10,9 

2 40,0 27,5 

3 15,3 25,0 

4 10,9 25,2 

5 a více 7,0 11,4 

průměrná velikost 2,34 3,05 

Zdroj: EHIS 

Rozdílná je však struktura domácností u osob s omezením a bez ní sledujeme-li jednotlivé 

věkové skupiny. Také vlivy, které to způsobují, se mohou různit. V nejnižší věkové kategorii 

15-24 let zaznamenáváme výrazně častěji domácnosti jednotlivců u osob s omezením 

v aktivitách ADL/IADL, méně často jsou zde naopak zastoupeny domácnosti 3 a více členné. 

To může vypovídat částečně o tom, že osoby s omezením ADL/IADL méně často zakládají 

vlastní rodiny a častěji žijí osaměle. Naproti tomu ve věkové skupině 55-64 let 

zaznamenáváme trend opačný – osoby s ADL/IADL omezením vykazují méně často 

domácnost jednotlivců a častěji u nich zaznamenáváme naopak 3 a více členné domácnosti. 

Tabulka 12 Struktura domácností osob s omezením ADL /IADL a ostatních podle 
velikosti domácnosti a v ěku (%) 
  Osoby s omezením ADL/IADL Ostatní 

  1 2 3+ 

Počet 

resp.=N 1 2 3+ 

Počet 

resp.= N 

15-44 6,2 12,5 81,3 27 6,3 15,6 78,1 980 

45-54 9,6 42,3 48,1 39 8,3 26,3 65,4 247 

55-64 11,3 51,5 37,2 46 17,7 55,3 27,0 267 

65-74 30,4 53,4 16,1 41 30,4 55,6 14,0 125 

75+ 45,5 35,5 19,0 97 35,1 56,4 8,5 37 

Zdroj: EHIS 

Také struktura domácností dle typu se liší u osob s omezením ADL/IADL ve srovnání 

s ostatními. Výrazně častěji jsou zde zastoupeny páry bez dětí (42 % všech domácností osob 
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s ADL/IADL), naopak páry s dětmi jsou zde výrazně méně časté (8 %). Tyto rozdíly jsou 

nejvíce patrné ve věkové skupině 45 – 54 let. 

Tabulka 13 Struktura domácností osob s omezením ADL /IADL a ostatních podle typu 
domácnosti a v ěku (%) 

  jednotlivec rodič+dítě pár bez dětí pár s dětmi jiné bez dětí jiné s dětmi 

  osoby omezené ADL/IADL 

15-44 6,2 13,8 12,3 45,6 5,8 16,3 

45-54 9,6 6,8 47,3 12,6 23,7 ,0 

55-64 11,3 3,4 63,3 5,8 12,3 3,9 

65-74 30,4 ,0 62,6 ,0 5,6 1,4 

75+ 45,5 ,0 30,4 ,6 20,6 2,9 

celkem 26,9 3,2 42,4 8,2 15,5 3,8 

  ostatní 

15-44 6,3 8,0 14,7 54,8 9,2 6,9 

45-54 8,3 6,8 35,2 35,9 7,7 6,0 

55-64 17,7 ,9 65,5 5,9 7,3 2,7 

65-74 30,0 ,0 56,4 3,1 6,2 4,3 

75+ 35,1 ,0 49,6 ,0 15,3 ,0 

celkem 10,9 5,9 29,9 39,0 8,6 5,8 

Pozn.: Jako děti jsou počítány pouze závislé děti 

Zdroj: EHIS 

Z hlediska rodinného stavu se obvykle uplatňují ve zdraví 2 teorie. Je to jednak teorie 

manželské selekce, podle níž osoby zdravé vstupují do manželství a setrvávají v něm snáze 

než osoby s horším zdravím, které buď do manželství nevstoupí vůbec, nebo mají vyšší 

pravděpodobnost, že jej ukončí rozvodem či ovdověním. Druhou teorií je koncept manželské 

protekce, podle nějž sezdaní lidé jsou oproti ostatním zvýhodněni jak z hlediska 

ekonomického zajištění, tak z hlediska psychologické a sociální podpory a vlivem zdravého 

životního stylu. Tak jsou osoby sezdané méně vystaveny stresu, ekonomické zajištění jim 

umožňuje lepší životní standard, ale i lepší přístup ke zdravotní péči, včetně preventivní. Tuto 

druhou hypotézu potvrzují i výsledky ze šetření EHIS. Lze konstatovat, že hypotéza lepšího 

zdraví a životního stylu u osob žijících s partnerem nebyla jednoznačně potvrzena. Z analýzy 

vyplývá, že vliv rodinného stavu se projevuje odlišně v jednotlivých věkových skupinách a 

z hlediska pohlaví. Zatímco u mužů ve věku 15–34 let jsou na tom zdravotně lépe osoby 

svobodné, ve vyšším věku a zejména u žen se lepším zdravím vyznačují osoby žijící 

s partnerem. Zdravotně nejhůře z hlediska fyzického i duševního zdraví jsou na tom osoby 

ovdovělé. 

Z tabulky je patrné, že např. ve věku 35–44 let zůstávají osoby s omezením ADL/IADL častěji 

svobodné ve srovnání s ostatními, ve věku 45–54 let u nich zaznamenáváme naopak vyšší 
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podíl rozvedených. Vzhledem k nízkému počtu respondentů je velice obtížné prokázat 

statistickou významnost uvedených závěrů. 

Tabulka 14 Struktura osob s omezením ADL/IADL a ost atních podle rodinného stavu a 
věku (%) 

  svobodný sezdaný rozvedený ovdovělý svobodný sezdaný rozvedený ovdovělý 

  osoby s omezením ADL/IADL ostatní 

15-44 37,8 44,8 13,4 4,0 51,0 40,0 8,6 0,5 

45-54 10,2 68,1 21,7 0,0 9,6 73,6 13,9 3,0 

55-64 10,0 68,0 13,1 8,9 3,1 74,3 10,7 11,8 

65-74 3,0 65,6 9,4 22,0 0,0 64,0 12,2 23,8 

75+ 2,7 31,7 1,8 63,8 4,4 51,7 5,7 38,2 

celkem 9,0 51,1 9,5 30,4 32,2 52,6 9,9 5,3 

Zdroj: EHIS 

Ekonomická aktivita a příjmy osob s ADL/IADL - Neschopnost postarat se o 

sebe implicitně obsahuje i snížení pracovní aktivity osob, s čímž je spojený i nižší 

příjem domácností těchto osob.  

Míra ekonomické aktivity u osob se zdravotním postižením či omezením soběstačnosti je 

ovlivněna řadou faktorů, které mimo jiné pramení ze zdravotního omezení jednotlivce a jeho 

specifik, ze situace na pracovním trhu, efektivity a úsilí sociální politiky. 

Podle výsledků VŠPO bylo ze všech osob se zdravotním postižením ve věku 35-49 let, tedy 

věku, kdy je většina běžné populace ekonomicky aktivní (86 % EA v populaci ČR), bylo mezi 

osobami se zdravotním postižením pouze 37 % ekonomicky aktivních, značný byl podíl 

nezaměstnaných (12 %), ale zejména nepracujících důchodců (42 %).  

Pokud sledujeme osoby s omezením ADL/IADL  v populaci starší 15 let, pouze 16 % osob je 

zaměstnaných, 66 % je ve starobním důchodu, 12 % pak není schopno pracovat ze 

zdravotních důvodů (EHIS). Z hlediska ekonomické aktivity je však logicky patrný i vliv věku. 

Tak jsou téměř všechny osoby ve věku 65 a více let ve starobním důchodu, u osob 

s omezením nezaznamenáváme žádné pracující důchodce, jako je tomu u osob bez omezení 

v ADL/IADL. V nejnižší věkové skupině naopak značnou část populace představují studenti, 

což je zřejmé i u osob s omezením v ADL/IADL. Smysl má tedy hodnotit pouze populaci ve 

věku 35-64 let, která je za běžných podmínek ekonomicky aktivní. 

Z grafu je zřejmé, že osoby s omezením ADL/IADL jsou méně často zaměstnané ve srovnání 

s ostatními, častěji jsou mezi nimi naopak zastoupeny osoby trvale neschopné pracovat ze 

zdravotních důvodů (tyto osoby jsou patrně zařazeny i do kategorie důchodci ve věku 35-44 

let s tím, že se jedná o invalidní důchodce). Zatímco ve věku 35-44 let bylo zaměstnaných 

přes 90 % všech osob bez omezení, u osob s omezením v ADL/IADL to bylo jen 43 % 
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zaměstnaných. Podobně je tomu i v dalších věkových skupinách s tím, že ve věkové kategorii 

55-64 let podíl zaměstnaných mezi osobami s omezením dosahuje jen 25 %, časté zde jsou 

patrně předčasné odchody do starobního důchodu. 

Obrázek 4 Struktura osob podle ekonomické aktivity a věku, v % 
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Zdroj: EHIS 

U osob ve věku 50 let a starších s omezením ADL/IADL je jenom 8% je zaměstnaných (u osob 

bez omezení je to 36%), 85% z nich je ve starobním důchodu a 4% nejsou schopny pracovat 

ze zdravotních důvodů (SHARE). 

Omezení ekonomické aktivity má své důsledky a vliv na ekonomickou situaci domácnosti., a 

to i přesto, že značná část osob se zdravotním omezením pobírá sociální dávky určené pro 

tyto osoby. Podle výsledků EHIS zhruba 31 % domácností osob s ADL/IADL omezením pobírá 

dávky související se zdravotním stavem. Šetření SHARE uvádí u osob ve věku 50 a více let 

16 % respondentů s ADL/IADL pobírajících dávky související s zdravotním stavem (definované 

jako: invalidní důchod, nemocenské dávky, statni pojištěni pro dlouhodobou péči, 

zaměstnanecký invalidní důchod, soukromé pojištěni na dlouhodobou léčbu). Vůči šetření 

EHIS, kde na podobnou otázku kladně odpověděla čtvrtina respondentů ve věku 50 a více let, 

se jedná o výrazně nižší hodnotu. Částečně to naznačuje na relativní citlivost respondentů na 

znění otázky a jejich problémy s pochopením.  

Podle výsledků VŠPO pobírá zhruba čtvrtina zdravotně postižených plný invalidní důchod, 

dalších 10 % pak pobírá částečný invalidní důchod. Příspěvek na péči pobírala dle výsledků 

šetření zhruba pětina zdravotně postižených v roce 2007. 

I přesto, že určité části osob se zdravotním omezením / postižením kompenzují omezené 

možnosti ekonomické aktivity sociální dávky, příjmově jsou na tom jejich domácnosti obvykle 

hůře. 
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Příjem domácností osob s ADL/IADL je nižší ve srovnání s ostatními domácnostmi, a to i po 

eliminaci vlivu věku respondenta. Nejvýraznější rozdíly zaznamenáváme ve věku ekonomické 

aktivity 35-64 let, kdy rozdíl činil 1,5 – 3,5 tis. Kč na osobu (čistý měsíční příjem). Ve věku, kdy 

je již většina osob v důchodu, se rozdíly snižují a jsou v řádu zhruba 500 Kč. 

Obrázek 5 Pr ůměrný m ěsíční čistý p říjem na osobu v domácnosti respondenta podle 
věku (v K č) 
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Zdroj: EHIS 

Dle výsledku šetření SHARE činil průměrný příjem domácnosti s 1 osobou omezenou 

v ADL/IADL zhruba 23 tis. Kč. Mediánová hodnota byla 8,5 tis. Kč, tedy zhruba o 1000 Kč nižší 

než v domácnostech osob bez osob s omezením ADL/IADL. V domácnostech, kde byly 

omezené osoby dokonce dvě, činil medián příjmu pouze 7,5 tis. Kč na osobu měsíčně. 

Tabulka 15 P říjem na člena domácnosti (v K č) podle velikosti domácnosti a po čtu 
respondent ů s omezením ADL/IADL (tj. minimálního počtu osob s ADL/IADL v 
domácnosti) 

  
1členná 

domácnost 

2 členná 

domácnost 

Domácnost s více 

než 2 členy 
Celkem 

Žádné omezení průměr 35 400 Kč 31 000 Kč 18 070 Kč 30 350 Kč 

 medián 9 800 Kč 9 875 Kč 7 600 Kč 9 500 Kč 

1 osoba s omezením průměr 29 000 Kč 21 750 Kč 9 940 Kč 23 000 Kč 

 medián 8 760 Kč 8 410 Kč 5 660 Kč 8 500 Kč 

2 osoby s omezením3 průměr NA NA NA 17 600 Kč 

 medián NA NA NA 7 500 Kč 

Zdroj: SHARE 

Zatímco příjmy osob s omezením ADL/IADL a jejich domácností jsou nižší ve srovnání 

s ostatní populací, výdaje spojené se zdravím respondentů, kteří jsou omezeni v ADL/IADL 

jsou výrazně vyšší než u osob ostatních. Zatímco osoby s omezením v ADL/IADL vydají 

měsíčně na lékařskou péči (vyjma zubaře), léky a zdravotní pomůcky v průměru více než 

                                                           

3 Detailní členění domácností s dvěma osobami s ADL/IADL omezením není možné kvůli datovým omezením. 
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800 Kč, osoby bez tohoto omezení pouze 330 Kč. Ve vztahu k příjmu pak zaznamenáváme 

výrazné diference. Zatímco osoby bez omezení vydávají na své zdraví 3-5 % svého měsíčního 

příjmu, osoby s omezením ADL/IADL vykazují podíl vyšší, v průměru okolo 10 %. Největší 

rozdíl ve výdajích osob s a bez omezení je patrný ve věkových skupinách 55-74 let, kdy osoby 

s omezením v ADL/IADL vydávají zhruba 3x více než osoby bez omezení (EHIS). 

 

3.2 Institucionalizovaná populace 

Určitá část potencionálních klientů dlouhodobé péče nežije v soukromých, ale 

v institucionalizovaných domácnostech. Tato složka populace obvykle není zachycena ve 

výběrových šetřeních, která jsou celopopulační a nejsou na tuto skupinu osob přímo cílena, i 

když některé osoby z institucionalizovaných domácností v šetřeních zahrnuta jsou (viz kap. 

3.1).  

OECD doporučuje rozdělit institucionalizované domácnosti na 

1. vzdělávací zařízení 
2. zdravotnická zařízení 
3. zařízení pro důchodce a staré osoby  
4. vojenská zařízení 
5. duchovní zařízení 
6. ostatní zařízení 

Kapacita institucionálních zařízení v sociální a zdravotní sféře je měřena počtem lůžek či 

počtem míst a počtem „ošetřovacích“ dnů. Lůžka ve zdravotnických zařízeních se pak dělí na 

lůžka akutní a lůžka ošetřovatelská (v nemocnicích a v ostatních ošetřovatelských zařízeních 

– long term care beds in hospitals/nursing homes). Lůžka v zařízeních sociální péče lze 

rozdělit na běžná a ošetřovatelská. 

Pojem ošetřovatelských lůžek se užívá jak v souvislosti se zdravotní péčí ve zdravotnických 

zařízeních, tak i v souvislosti se službami sociální péče v zařízeních sociální péče. Přestože se 

těchto pojmů velice často používá, jejich přesné vymezení v zákonech a vyhláškách dosud 

chybí.  

Institucionalizovaná populace ve zdravotnických zařízeních 

Informace z Národního registru hospitalizovaných nám podává přehled o osobách, které jsou 

dlouhodobě ošetřované ve vybraných lůžkových zdravotnických zařízeních v rámci oddělení 

a pracovišť ošetřovatelské péče. Vybrali jsme proto jednotlivé typy zařízení; v některý 

lůžkových zařízeních pouze vybrané typy oddělení a pracovišť dle stanovených definic 

v kapitole 2. 

V lůžkových zdravotnických zařízeních akutní péče je ročně hospitalizováno celkem 

1,5 milionu osob v rámci více než 2,2 mil. ukončených případů hospitalizace v nemocnicích 

ČR. Na lůžkách ošetřovatelské péče (oddělení a pracoviště 89, 90, nemocnice následné péče) 
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bylo v nemocnicích hospitalizováno přes 40 tisíc pacientů. Průměrná ošetřovací doba těchto 

pacientů činila 49 dní. V ostatních léčebných ústavech činí počet hospitalizovaných osob více 

než 100 tisíc a ukončeno je 120 tisíc případů hospitalizace ročně s průměrnou ošetřovací 

dobou na osobu dosahující 62 dní. Z nich lze do dlouhodobé péče v základním vymezení 

zahrnout přibližně 32 tisíc pacientů LDN a 2,7 tisíce pacientů hospiců. Z celkového počtu 

hospitalizovaných osob je tedy v rámci základní dlouhodobé péče (ZDP) hospitalizováno přes 

70 tisíc osob ročně (viz zvýrazněné řádky v níže uvedené tabulce) s průměrnou dobou 

dosahující téměř 58 dní strávených v lůžkových zdravotnických zařízeních.  

Délka hospitalizace 

Zhruba 83 % z více než 70 tisíc pacientů na vybraných lůžkách dlouhodobé péče (ZDP) bylo 

během roku 2009 hospitalizováno pouze jednou, 13,5 % dvakrát a 2,6 % třikrát. 

V nemocnicích jsou na lůžkách ošetřovatelské péče pacienti téměř v 60% případů 

hospitalizace kratší dobu než měsíc, 7% hospitalizací je delší než 3 měsíce a pouze 1,5% 

z 33,5 tisíc případů je hospitalizováno déle než půl roku.  
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Tabulka 16 Hospitalizovaní dle délky trvání hospita lizace a druhu zdrav. za řízení, 2009 

Hospitalizace dle délky trvání ve dnech (%) 

Druh zařízení 

Počet 

hospit. 

osob 1–28 29–59 

60–

92 

93–

182 

183–

365 366+ 

Fakultní nemocnice (oddělení a 

pracoviště 89, 90)                     2 067 45,7 30,5 14,6 7,3 1,8 0,1 

Nemocnice (oddělení a pracoviště 89, 90)                            26 632 60,4 22,3 10,5 5,3 1,2 0,3 

Nemocnice následné péče                11 734 50,1 23,3 12,0 9,8 3,9 0,9 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)   31 868 43,5 28,2 14,8 9,2 2,9 1,3 

Léčebna tuberkulózy a respiračních 

nemocí (TRN) 4 646 41,9 39,4 12,0 5,6 1,0 0,1 

Psychiatrická léčebna                  30 164 43,3 25,8 15,0 10,0 3,0 2,9 

Rehabilitační ústav                    9 679 40,8 46,1 10,5 2,4 0,1 0,0 

Ostatní odborné léčebné ústavy         22 907 78,8 17,7 2,2 1,2 0,1 0,0 

Dětská psychiatrická léčebna           789 22,2 28,8 19,9 24,8 2,9 1,3 

Ostatní dětské odborné léčebné ústavy  3 764 56,0 42,3 1,3 0,4 0,0 0,0 

Hospic                                 2 715 72,5 14,7 5,7 4,5 1,9 0,8 

Další lůžkové zařízení                 1 707 82,9 10,2 5,2 1,0 0,4 0,3 

Základní dlouhodobá péče (ZDP)* 72 011 51,6 24,9 12,5 7,7 2,4 0,8 

Ostatní péče v rámci OLÚ * 72 843 55,0 26,9 9,6 5,7 1,5 1,3 

Vybraná lůžková péče celkem (LPC)* 141 127 53,3 25,9 11,1 6,7 1,9 1,1 

Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 

Poznámka: Počet hospitalizovaných osob sleduje četnost výskytu jednotlivých rodných čísel v daném 

výběru. Při prostém součtu hospitalizovaných osob mezi kategoriemi dochází k duplicitám RČ. 

*ZDP = základní dlouhodobá péče, odpovídá souhrnu tučně vyznačených řádků, zahrnuje tedy Fakultní 

nemocnice (oddělení a pracoviště 89, 90), Nemocnice (oddělení a pracoviště 89, 90), Nemocnice 

následné péče, Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)  a Hospic, Ostatní péče, OLÚ = ostatní 

dlouhodobá péče, zahrnuje OLÚ, patří sem tedy Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN), 

Psychiatrická léčebna, Rehabilitační ústav, Ostatní odborné léčebné ústavy, Dětská psychiatrická 

léčebna, Ostatní dětské odborné léčebné ústavy, LPC = vybraná lůžková péče celkem  – zahrnuje 

všechna zařízení vyjmenovaná v tabulce 

 

V zařízeních LDN a v nemocnicích následné péče bylo hospitalizací kratších než měsíc 45 % a 

14 % bylo naopak delších než tři měsíce. V psychiatrických léčebnách činil podíl hospitalizací 

delších než tři měsíce necelých 16 %, avšak více než u tisíce (3 %) případů zde pacient pobývá 

celoročně. 

Jak je patrné z rozložení hospitalizací dle délky u ostatních lůžkových zdravotnických zařízení, 

lze polemizovat o zahrnutí do dlouhodobé lůžkové ošetřovatelské péče ještě dalších více než 

30 tisíc pacientů odborných léčebných ústavů (dále jen OLÚ), u kterých byla průměrná 
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ošetřovací doba delší než měsíc. Především se jedná o pacienty psychiatrických léčeben, 

kteří z tohoto počtu tvoří 52 %. Dohromady by tedy počet činil zhruba 100 tisíc osob 

v dlouhodobé péči ročně. 

V rámci psychiatrických lůžkových zařízení byla v roce 2009 poskytována na 5 odděleních či 

pracovištích, celkem na 832 lůžkách gerontopsychiatrická péče, tedy péče nejlépe 

odpovídající vymezení dlouhodobé ošetřovatelské péče. Péče byla poskytnuta 2 191 

hospitalizovaným osobám, celkový objem poskytované péče činil 273 143 dnů, průměrná 

ošetřovací doba dosáhla 125 dnů. 

Kategorie stavu pacienta 

Zdravotní stav a náročnost péče o pacienta lze částečně určit podle kategorie pacienta 

v ústavní péči dle Vyhlášky 439/2008 Sb., která rovněž ovlivňuje výši úhrad v následné péči. 

Následující tabulka znázorňuje pořadí jednotlivých druhů lůžkových zařízení z hlediska 

rozsahu poskytované péče dané počtem ošetřovacích dní, doplněna je informace 

o procentuálním rozložení ošetřovacích dní dle kategorie stavu pacienta v průběhu doby 

hospitalizace. 

V rámci původního vymezení základní dlouhodobé péče (ZDP), bylo v roce 2009 poskytováno 

přes 4 mil. ošetřovacích dní. Pouze zhruba pětina takto poskytnuté dlouhodobé 

ošetřovatelské péče byla o pacienty ve stavu plné nebo částečné soběstačnosti (kat. 1, 2). 

Většina ošetřovací doby (77 %) byla na ošetřovatelských lůžkách poskytnuta pacientům 

lucidním, nesoběstačným a imobilním (kat. 3, 4), kteří jsou odkázáni na úplnou 

ošetřovatelskou péči a pomoc se základními úkony. Největší zatížení ošetřovatelskou péčí o 

nesoběstačného pacienty mají ošetřovatelská oddělení nemocnic a LDN.  
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Tabulka 17 Ošet řovací doba podle kategorie stavu pacienta a druhu z drav. za řízení 
v roce 2009 

Struktura ošetřovacích dní dle kategorie stavu 

pacienta (v %) Druh zařízení 
Ošetřov. 

dny 
kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

Fakultní nemocnice (oddělení a 

pracoviště 89,90) 
99 147 3,4 0,0 0,0 71,1 25,4 0,0 

Nemocnice (oddělení a pracoviště 89, 90) 1 143 908 0,1 6,1 22,7 39,1 31,5 0,6 

Nemocnice následné péče                726 451 0,1 9,1 11,3 39,9 38,1 1,3 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)   2 073 691 0,3 6,2 17,5 42,5 32 1,4 

Léčebna tuberkulózy a respiračních 

nemocí (TRN) 
221 073 2,3 52,1 27,5 12,1 6,0 0,0 

Psychiatrická léčebna                 3 206 199 0,9 4,9 4,9 31,8 54 3,4 

Rehabilitační ústav                   389 946 2,1 10,3 18,4 57,1 12,1 0,0 

Ostatní odborné léčebné ústavy        520 373 0,8 39,4 32,6 21,5 5,4 0,4 

Dětská psychiatrická léčebna          73 554 0,8 0,2 1,2 19,1 66,3 12,4 

Ostatní dětské odborné léčebné ústavy 115 885 0,6 23,2 32,9 33,2 9,8 0,3 

Hospic                                 91 227 4,4 51,6 22,1 21,2 0,6 0,0 

Další lůžkové zařízení                33 482 2,3 46,4 45,4 5,9 0,0 0,0 

Základní dlouhodobá péče (ZDP) 4 134 424 0,2 7,6 14,5 40,2 36,0 1,5 

Ostatní péče v rámci OLÚ  4 560 512 2,0 16,6 21,1 49,2 11,1 0,1 

Vybraná lůžková péče celkem (LPC) 8 694 936 1,1 12,3 18,0 44,9 23,0 0,7 

Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 

Velký podíl ošetřovacích dnů poskytnutých pacientům v kategorii 3 a 4 se také vyskytuje 

v psychiatrických léčebnách, kde na pacienty kategorie 3 a 4 připadá 70 % celkového objemu 

ošetřovacích dnů. V ostatních odborných léčebných ústavech tvoří podíl dní u těchto 

hospitalizovaných nesoběstačných osob přibližně jednu třetinu ošetřovací doby.  

Obrázek 6 Po čet ošet řovacích dn ů ve vybraných za řízeních dle kategorie stavu 
pacienta v pr ůběhu roku 2009  

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Psychiatrické
léčebny

LDN Nemocnice Ostatní OLÚ Nemocnice
následné

péče

Rehabilitační
ústav

TRN

kat. 5
kat. 4
kat. 3
kat. 2
kat. 1
kat. 0

 
Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 
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Obrázek 7 Struktura ošet řovacích dn ů ve vybraných za řízeních dle kategorie stavu 
pacienta v pr ůběhu roku 2009  
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Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 

 

Denní stav pacientů 

O závažnosti zdravotního stavu a náročnosti péče o hospitalizované vypovídá i průměrná 

délka hospitalizace. Ta je nejdelší v psychiatrických léčebnách, které jsou následovány LDN. 

Z počtu ošetřovacích dní lze vypočítat také průměrný denní stav ošetřovaných pacientů 

v daném roce. Nejvyšší denní stav hospitalizovaných pacientů vychází také v psychiatrických 

léčebnách s 8,8 tisíci, dále v LDN s 5,7 tisíci a následně v nemocnicích celkem s 5,4 tisíci 

pacientů.  

Dohromady za zařízení ZDP představoval v roce 2009 průměrný denní stav pacientů více než 

11 tisíc hospitalizovaných. Pokud by se však brali v potaz pouze pacienti v kategorii 3 a více, 

činil by tento počet necelých 8,8 tisíce. Co se týče odborných léčebných ústavů (OLÚ) vychází 

suma hospitalizační doby v kategorii 3 a vyšší na 2,7 miliónu ošetřovacích dnů, což 

představuje dalších 7,5 tisíce pacientů. Z tohoto pohledu by činil celkový průměrný denní 

stav nesoběstačných pacientů v dlouhodobé ošetřovatelské péči více než 16,3 tisíc 

hospitalizovaných.  
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Tabulka 18 Pr ůměrná ošet řovací doba a denní stav pacient ů dle druhu zdrav. za řízení, 
2009 

Druh zařízení 

Průměrná 

ošetřovací 

doba (dny) 

Průměrný 

denní stav 

pacientů* 

Podíl pacientů 

v kategorii 3-5 

Psychiatrická léčebna                  84,0 8 784 69,1% 

Dětská psychiatrická léčebna           76,8 202 96,6% 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)   55,6 5 681 79,4% 

Nemocnice následné péče                53,8 1 990 71,2% 

Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 41,0 606 89,2% 

Fakultní nemocnice (zde pouze oddělení a 

pracoviště 89, 90)                     
43,8 272 27,2% 

Rehabilitační ústav                    38,5 1 068 18,1% 

Nemocnice (zde pouze oddělení a pracoviště 89, 

90)                             
36,6 3 134 75,9% 

Hospic                                 32,0 250 97,7% 

Ostatní dětské odborné léčebné ústavy  30,0 317 21,9% 

Ostatní odborné léčebné ústavy         19,4 1 426 43,3% 

Další lůžkové zařízení                 17,1 92 5,9% 

Základní dlouhodobá péče (ZDP) 47,4 11 327 77,6% 

Ostatní péče v rámci OLÚ  52,2 12 495 60,3% 
Vybraná lůžková péče celkem (LPC) 49,8 23 822 77,6% 

*Průměrný denní stav pacientů je počet pacientů, kteří byli v průměru denně hospitalizováni (tzn. 

počet ošetřovacích dnů celkem /365 dní v roce) 

Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 

 

Věk pacientů 

Důležitým nepřímým faktorem determinujícím potřebu dlouhodobé ošetřovatelské péče je 

věk pacientů. Pacienti v základní dlouhodobé péči (ZDP), se vyznačují vysokým zastoupením 

osob v seniorském věku s podílem 81 % ve věku 65 a více let (70 % u mužů a 87 % u žen). S 

věkem obyvatel podíl hospitalizovaných osob roste. Zatímco ve věkové kategorii 65-74 let 

činí podíl ošetřovaných osob téměř 1,6 % s průměrným počtem 50 dní lůžkové péče ročně, 

ve věku 85 a více let bylo hospitalizováno na ošetřovatelských lůžkách přibližně 11 % 

obyvatel (10 % u mužů a 12 % u žen) s počtem téměř 61 dní lůžkové péče na osobu za rok 

(49 dní u mužů a 65 dní u žen). V níže uvedených grafech lze pozorovat věkové rozložení 

pacientů podle délky pobytu pacienta na odděleních ošetřovatelské péče. 

V nemocnicích se největším podílem hospitalizací delších než 29 dnů vyznačovaly 

hospitalizace osob nad 84 let věku, a to až 47 % oproti 20 % ve věku do 45 let. Pětina všech 

pacientů byla starší 84 let a starších 64 let bylo celkem téměř 79 %. Průměrná ošetřovací 
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doba roste s věkem, a zatímco u pacientů ve věku do 45 let činila 21 dní, ve věku 75 let a více 

je to byl již dvojnásobek, a to více než 40 dní. 

Obrázek 8 Po čet případů hospitalizací v nemocnicích dle v ěku pacient ů a délky 
pobytu, 2009 (odd ělení a pracovišt ě 89, 90) 

3 998

1 367

7 161

3 273

1 592
754

3 732

1 751

9382 683

7 655

3 623

1 832
418 93

19 900

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+

85+

75-84

65-74

55-64

45-54

do 44

celkem

 
Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 

V nemocnicích následné péče a léčebnách dlouhodobě nemocných se nejvyšším podílem 

hospitalizací nad 29 dní s 57 % vyznačovali již pacienti starší 74 let. Průměrná ošetřovací 

doba dosahuje v nejvyšších věkových skupinách 75 a více let téměř 60 dní. Pacienti těchto 

zařízení jsou o něco starší, než je tomu v nemocnicích a ve věku nad 64 let bylo přes 82 % 

pacientů.  
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Obrázek 9 Po čet případů hospitalizací v nemocnicích následné pé če a v LDN dle v ěku 
pacient ů a délky pobytu, 2009 
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Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 

Hospitalizovaní pacienti v psychiatrických léčebnách jsou naopak relativně mladší, tj. více než 

polovina je ve věku pod 45 let a pouze pětina je starší než 64 let. Specifické rozložení 

hospitalizovaných pacientů mají také oddělení rehabilitace, kde přes 97 % všech hospitalizací 

je kratších než tři měsíce a více než polovina pacientů je zde ve věku 55 až 74 let. Velmi 

specifická zařízení jsou také hospice, kde téměř tři čtvrtiny hospitalizací jsou kratší než měsíc 

a 58 % pacientů je ve věku mezi 65 až 84 roky. 

Obrázek 10 Po čet případů hospitalizací v psychiatrických lé čebnách dle v ěku pacient ů 
a délky pobytu, 2009 
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Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 
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Pokud bychom do dlouhodobé péče zahrnuli pouze hospitalizace s dobou trvání přesahující 

jeden měsíc v rámci všech vybraných lůžkových zdravotnických zařízení (LPC, tj. vyjma akutní 

péče) v roce 2009 bylo takových zhruba 81. tis. u 66 tis. osob. Na osoby ve věku 65 a více let 

by pak připadalo 57 % ze všech případů hospitalizace, celkový počet osob činil okolo 38 tis. 

Podíl dlouhodobě hospitalizované populace na těchto lůžkách stoupá s přibývajícím věkem a 

ze všech osob starších 74 let bylo hospitalizováno déle než měsíc 4 % obyvatel (2,9 % mužů a 

4,6 % žen). Ve věku 85 a více let je to dokonce až 7 % žen. 

Vzhledem ke vzrůstající nemocnosti s přibývajícím věkem dochází také ke zvyšování počtu 

ošetřovacích dní v zařízeních dlouhodobé péče. Celkem bylo v roce 2009 v zařízeních 

základní dlouhodobé péče (ZDP) průměrně denně hospitalizováno 9,5 tisíce osob 65letých a 

starších (2,6 tisíce mužů a 6,9 tisíce žen), což představuje 84 % z celkového průměrného 

denního stavu 11 tisíc pacientů v těchto zařízeních základní dlouhodobé péče (69 % u mužů a 

až 91 % u žen). Z populace ve věku nad 84 let je denně ošetřováno v zařízeních ZDP až 2 % 

obyvatel. 

Obrázek 8 Struktura pr ůměrného denního stavu pacient ů dle kategorie stavu pacient ů 
a věku, 2009  
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Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 

Co se týče soběstačnosti, vychází v těchto zařízeních základní dlouhodobé péče (ZDP), že 

z výše zmiňovaného stavu 9,5 tisíc denně hospitalizovaných ve věku nad 64 let je v případě 

obou pohlaví téměř 80 % pacientů imobilních a nesoběstačných (kat. 3 až 4). Celkem tedy 

7,5 tis. osob (2 tisíce mužů a 5,5 tisíce žen), tj. 87 % z celkového počtu 8,8 tisíc všech 

imobilních a nesoběstačných pacientů v  zařízeních ZDP, bylo ve věku 65 a více let. U mužů 

byl tento podíl 65letých a starších na celkovém počtu imobilních a nesoběstačných pacientů 

nižší (74 %) ve srovnání se ženami (93 %). V ostatních zařízeních, tj. v OLÚ, tvoří podíl 

imobilních a nesoběstačných pacientů 60 % z celkového denního stavu hospitalizovaných, 
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tedy 7,5 tisíce osob, z tohoto počtu je pouze 31 % ve věku 65 let a více (18 % u mužů a 45 % 

u žen).  

Pokud bychom brali do dlouhodobé péče v potaz pouze hospitalizace delší než 30 dnů a také 

kategorie stavu pacienta 3 a více, dosahoval by počet dlouhodobě hospitalizovaných 

pacientů ze všech vybraných lůžkových zdravotnických zařízení (LPC) 42 tisíc osob ročně, 

z toho představují 70 % osoby starší 64 let (52 % u mužů a 81 % u žen). Z populace 80letých a 

starších by bylo dlouhodobě hospitalizováno 4,5 % obyvatel (3,4 % u mužů a 5,1 % u žen). 

Budoucí vývoj věkové struktury lze poměrně úspěšně prognózovat a na základě toho lze pak 

za použití intenzit počtu a délky hospitalizací simulovat potřebu dlouhodobé péče do 

budoucna za stávajících či cílových podmínek poskytování péče.  

Hlavní hospitalizační diagnóza 

Z celkového počtu ošetřovaných pacientů ve vybraných lůžkových zařízeních ZDP mělo v roce 

2009 více než 38 % uvedenu jako hlavní hospitalizační diagnózu onemocnění oběhové 

soustavy, a to především cévní nemoci mozku, aterosklerózu a ischemické nemoci srdeční. 

Dále se 15 % pacientů léčilo pro nemoci svalové a kosterní soustavy, z toho se jednalo 

nejčastěji o dorzalgie a artrózy kloubů. Důvodem pro hospitalizaci dalších 14 % pacientů byly 

následky vnějších příčin, zejména úrazy s následkem zlomeniny kosti stehenní, resp. 

zlomeniny krčku v souvislosti s osteoporózou.  
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Tabulka 19 Nej častější nemoci u hospitalizovaných pacient ů v dlouhodobé pé či, 2009 
(zařízení ZDP) 

*International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation – Mezinárodní seznam pro tabelaci 
hospitalizační nemocnosti 
Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 

Významnou skupinu nemocí s podílem 10 % pacientů představovaly také novotvary, a to 

především ZN dýchacího a trávicího ústrojí, ZN prsu a dále také ZN mozku a ledvin. 

Z ostatních kapitol lze zmínit též 2 tisíce pacientů hospitalizovaných pro cukrovku, 1,2 tisíce 

pacientů se zánětem plic a 1,1 tisíc pacientů s demencí. 

Kap. 

MKN-10 

Kód 

Ishmt  

Název Ishmt* Hospitali

zované 

osoby 

Průměrná 

ošetřovací 

doba (dny) 

Průměrný 

denní stav 

pacientů 

Pacienti  

v kat. 3.-

5. (v %) 

7 Zhoubný novotvar tlustého 

střeva, konečníku a řiti                                         

1144 42,0 132 79,6 

8 Zhoubný novotvar 

průdušnice, průdušky a plíce                                              

1007 24,2 67 83,0 

15 Ostatní zhoubné novotvary                                                                  3174 30,5 265 83,6 II.
 N

o
vo

tv
ar

y 

  Kap. II. celkem 7517 33,5 690 83,7 

38 Hypertenzní nemoci                                                                         1176 59,3 191 78,6 

41 Ostatní ischemické nemoci 

srdeční                                                          

4224 54,5 631 81,7 

44 Selhání srdce                                                                              1568 40,9 176 78,6 

45 Cévní nemoci mozku                                                                         12610 64,0 2212 86,0 

46 Ateroskleróza                                                                              6093 72,8 1216 84,2 

IX
. O

b
ěh

o
vá

 s
o

u
st

av
a 

  Kap. IX. celkem 28469 61,5 4799 83,1 

80 Artróza kyčelního kloubu - 

coxarthrosis                                                    

1658 30,1 137 46,4 

81 Artróza kolenního kloubu - 

gonarthrosis                                                    

1559 30,7 131 44,1 

83 Ostatní artropatie                                                                         1196 46,3 152 72,2 

87 Dorzalgie                                                                                  4380 28,1 337 38,4 

89 Ostatní poruchy svalové a 

kosterní soustavy                              

1021 34,5 97 56,3 

X
III

. S
va

lo
vá

 a
 k

o
st

er
n

í 

so
u

st
av

a 

  Kap. XIII. celkem 11588 31,0 983 46,8 

118 Zlomenina kosti stehenní                                                                   5496 61,5 926 85,0 

120 Ostatní poranění                                                                           2828 54,1 419 77,5 

X
IX

. 

P
o

ra
ně

n
í 

a 
o

tr
av

y 

  Kap. XIX. celkem 10471 58,5 1679 81,1 

22 Diabetes mellitus                                                                          2192 58,0 348 76,6 

24 Demence                                                                                    1166 79,4 254 89,6 

O
st

at
n

í 

ča
st

é 

d
ia

gn
ó

zy
 

50 Pneumonie - zánět plic                                                                     1206 36,3 120 83,4 

Celkem     72 011 50,8 11 327 77,6 
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Ve skupině nemocí oběhové soustavy s nejvyšším průměrným denním stavem 

hospitalizovaných dosahujícím až 4,8 tisíce pacientů (43 % celkového průměrného denního 

stavu) bylo poskytnuto 39 % ošetřovacích dní pacientům ve 3. kategorii a 43 % dní ve 4. 

kategorii. Z dalšího 1,7 tisíce denně hospitalizovaných pacientů s úrazem (15 %) bylo ve 3. 

kategorii zařazeno 51 % a ve 4. kategorii 29 % poskytnutých ošetřovacích dní. V případě 983 

denně hospitalizovaných pacientů s nemocemi kosterní soustavy byla zhruba polovina 

ošetřovacích dnů u osob soběstačných a polovina u osob nesoběstačných, v kategorii 2. a 3. 

bylo u nich zařazeno až 71 % ošetřovacích dní. 

Co se týče OLÚ, jsou diagnózy úzce specifické podle zaměření daného typu ústavu. 

V psychiatrických léčebnách tak spadalo 96 % základních diagnóz hospitalizovaných do 

skupiny duševních poruch. Konkrétně se 20 % pacientů léčilo pro poruchy chování 

způsobené alkoholem s průměrným denním stavem 1,3 tisíce pacientů a 19 % pro 

schizofrenie avšak s průměrným denním stavem více než 3 tisíce pacientů. Dále 9 % tvořily 

poruchy způsobené užíváním drog, po 7 % se jednalo o demence a afektivní poruchy, 

dohromady je to 1,5 tisíce pacientů denně. Za zmínku stojí ještě 3 % pacientů léčených pro 

alzheimerovu nemoc. V léčebnách TRN bylo 42 % pacientů hospitalizováno pro CHOPN, 13 % 

pro astma, 8 % pro zánět plic a po 10 % pro novotvary a infekční onemocnění. 

V rehabilitačních ústavech se jednalo o 20 % hospitalizovaných pro dorzalgie, 16 % pro 

artrózy kyčelního či kolenního kloubu a 11 % pro cévní nemoci mozku. Obdobnou strukturu 

příčin hospitalizace jako rehabilitační ústavy měly také ostatní odborné léčebné ústavy. 

Způsob ukončení hospitalizace 

Více než polovina případů hospitalizace (53 %) v rámci základní dlouhodobé péče ZDP končí 

propuštěním domů, ale více než pětina hospitalizací (21,5 %) končí úmrtím. Dalších 11 % 

končí přesunem zpátky do zařízení akutní péče, pouze ve 2,3 % případů hospitalizace pacient 

jde do jiného zařízení následné péče a 9,6 % do zařízení sociální péče. Oproti tomu ze všech 

hospitalizací v rámci zařízení OLÚ je propuštěním domů ukončeno 80 % případů a úmrtím 

končí pouze 3,2 % z nich. Pouze u 5,2 % případů po propuštění následuje přesun pacienta 

zpátky do zařízení akutní péče a ve 4 % do zařízení sociální péče.  
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Tabulka 20 Hospitalizace podle zp ůsobu ukon čení za vybraná za řízení v roce 2009 

Způsob ukončení 

  Nemocnice 
(odd. prac. 

89, 90) 

LDN a 
nemocnice 
násl. péče 

Psychia-
trické 

léčebny 

Rehabili-
tační 

ústavy 
Hospice 

Ostatní 
OLÚ 

Abs. 18 869 26 712 26 091 9 642 361 34 315 
pacient propuštěn domů 

% 56.3 52.6 68.3 95.2 12.7 88.0 

Abs. 2 654 5 644 2 651 83 46 727 propuštěn do zařízení 
sociální péče % 7.9 11.1 6.9 0.8 1.6 1.9 

Abs. 80 142 4 617 45 3 503 předčasné ukončení 
hospitalizace % 0.2 0.3 12.1 0.4 0.1 1.3 

Abs. 2 973 6 748 2 421 300 98 1 830 přeložen do zdrav. 
zařízení akut.péče % 8.9 13.3 6.3 3.0 3.4 4.7 

Abs. 1 219 776 372 32 34 192 přeložen do zdrav. 
zařízení následné péče % 3.6 1.5 1.0 0.3 1.2 0.5 

Abs. 1 746 364 230 24 4 414 přeložen na jiné odd. 
téhož zdr.zař. % 5.2 0.7 0.6 0.2 0.1 1.1 

Abs. 5 980 10 427 1 800 5 2 306 1 008 
úmrtí 

% 17.8 20.5 4.7 0.0 80.9 2.6 

Abs. 33 521 50 813 38 182 10 131 2 852 38 989 
celkový součet 

% 100 100 100 100 100 100 

Zdroj: NRHOSP, ÚZIS ČR 

 

Obrázek 9 Nákres p řesunů pacient ů z vybraných zdravotnických za řízení (nemocnic a 
LDN) 
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Obrázek 10 Nákres p řesunů pacient ů z vybraných zdravotnických za řízení 
(psychiatrické lé čebny) 

 
Poznámka: 12% pacientů byla předčasně ukončena hospitalizace 

V následujícím grafu jsou patrné hlavní strukturální rozdíly ve způsobu ukončení 

hospitalizací. Kromě hospiců, kde vzhledem ke svému zaměření končí úmrtím přes 80 % 

hospitalizací, mají nejnižší podíl propuštění domů LDN a nemocnice následné péče (53 %). 

Z těchto zařízení jdou pacienti nejčastěji zpátky do zařízení akutní péče (13 %) a zařízení 

sociální péče (11 %). Naopak nejvíce propuštění pacientů domů (95 %) vykazují rehabilitační 

ústavy. Vysoký podíl předčasně ukončených hospitalizací vykazují pouze psychiatrické 

léčebny (12 %). 

Obrázek 11 Struktura hospitalizací podle zp ůsobu ukon čení v roce 2009 
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Z hlediska rozsahu poskytnuté péče v počtu 8,7 miliónu ošetřovacích dní v rámci všech 

vybraných zařízení (LPC) skončilo 53 % poskytnuté péče propuštěním pacienta domů, na 

necelých 30 % ošetřovacích dní navazovala další péče a 15 % poskytnuté péče skončilo 

úmrtím pacienta. Pokud bychom se zaměřili na kategorie stavu pacienta (3.-5.) vychází podíl 

poskytnuté péče vedoucí k propuštění domů z celkových 6 miliónů ošetřovacích dnů na 43 %, 

na 35 % ošetřovací doby navazuje další ústavní péče a téměř 20 % poskytnuté péče končí 

úmrtím pacienta. 

Po propuštění pacienta ze zařízení (vymezení LPC) nebyla nutná žádná následná péče pouze 

v 7 % případů. Více než 72 % pacientů vyžadovalo po propuštění ambulantní péči, v tom 31 

p.b. dočasnou a 41 p.b. trvalou. U dalších 19 % případů navazovala ústavní léčba (14 %) nebo 

ústavní sociální služba (5 %). Pouze v 1,5 % případů navazovala domácí ošetřovatelská péče. 

V případě nemocnic, nemocnic následné péče a LDN navazovala další ústavní péče téměř 

v jedné třetině případů a následná ambulantní péče se týkala zhruba 60 % propuštěných. 

V ostatních lůžkových zařízeních (OLÚ) muselo být následně ambulantně léčeno okolo 80 % 

propuštěných. 

Neukončené případy hospitalizace 

Vzhledem k tomu, že se výše uvedené zpracování týká pouze ukončených případů 

hospitalizace, je zřejmé, že existuje určitý podíl hospitalizací, které sice probíhaly v roce 

2009, ale přesáhly svou délkou trvání do roku následujícího. Tyto případy, vzhledem k tomu, 

že nejsou ukončené v daném roce, nespadají do běžného zpracování. Pro účely této analýzy 

bylo proto provedeno šetření, o kolik osob se jedná. Celkem se tyto neukončené 

hospitalizace (všechna lůžková zařízení vyjma akutní péče) v roce 2009 týkaly 5 054 osob, 

z toho necelá polovina se týkala ošetřovatelských oddělení a pracovišť nemocnic a nemocnic 

následné péče, 2 tisíce takových pacientů bylo hospitalizováno v léčebnách dlouhodobě 

nemocných a ostatní zařízení zahrnovala pouze necelých 500 osob s neukončeným případem 

hospitalizace. Dále bylo zjištěno, že z celkového počtu více než 5 tis. osob s probíhající 

neukončenou hospitalizací v roce 2009 se u více než 4 tis. jednalo o hospitalizaci 

opakovanou, tzn., že v daném roce tato osoba již hospitalizována byla v rámci jiné, ukončené 

hospitalizace a ve zpracovaných datech tedy je zahrnuta. Pouze k necelým 900 rodným 

číslům z celkového počtu 5 tisíc osob nebyl nalezen jiný ukončený případ hospitalizace v roce 

2009, tzn., že do zpracování dat se nedostane pouze 6 promile osob spadajících do 

dlouhodobé péče. Navíc většina z těchto osob započala hospitalizaci v roce 2009, započetí 

hospitalizace v nějakém z předchozích roků bylo výjimečné.  
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Institucionalizovaná populace v zařízeních sociálních služeb 

Služby sociální péče byly v roce 2009 poskytnuty bezmála 200 tisícům klientům. Z 

pobytových služeb se nejčastěji jednalo o služby poskytované domovy pro seniory, které 

vykázaly za rok 2009 celkem 35 tis. klientů. Je zřejmé, že někteří klienti mohli využít více typů 

sociálních služeb. 

Tabulka 21 Po čet klient ů služeb sociální pé če (k 31.12. 2009)  
Počet klientů 

Služby sociální péče 
dospělí 

 

děti a mládež 

do 18 let muži ženy 
celkem 

Osobní asistence (§ 39) 852   1 038   1 862   3 752   

Pečovatelská služba (§ 40) 274   33 504   80 586   114 364   

Tísňová péče (§ 41) 63   225   910   1 198   

Průvodcovské a předčítat.služby (§ 42) 17   368   311   696   

Podpora samostatného bydlení (§ 43) 0   48   46   94   

Odlehčovací služby (§ 44) 443   1 670   4 204   6 317   

Centra denních služeb (§ 45) 306   1 386   3 510   5 202   

Denní stacionáře (§ 46) 1 126   1 632   1 988   4 746   

Týdenní stacionáře (§47) 158   347   311   816   

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením (§ 48) 
1 063   6 990   6 032   14 085   

Domovy pro seniory (§ 49) 0   9 538   26 102   35 640   

Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 3   2 667   5 241   7 911   

Chráněné bydlení (§ 51) 4   912   1 545   2 461   

Celkem 4 313   61 237   134 193   199 743   

Zdroj: výkazy V1 a V10, MPSV 

Pozn.: Ze služeb sociální péče chybí Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 

péče (§ 52), které nejsou sledovány výkazy V1 nebo V10.  

Tabulka 22 Klienti pobytových služeb sociální pé če (k 31.12.2009) 

Pobytové služby sociální péče 
Počet klientů (celoroční a 

týdenní pobyty) k 31.12.2009 

z toho trvale 

upoutaných na lůžko 

Týdenní stacionáře (§47) 816   33   

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením (§ 48) 14 085   1 653   

Domovy pro seniory (§ 49) 35 640   7 651   

Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 7 911   1 664   

Celkem 58 452   11 001   

Zdroj: výkaz V1, MPSV 

 

Klienti pobytových služeb sociální péče tvořili necelou třetinu z celkového objemu 

poskytnutých služeb sociální péče. 
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Pobytových služeb sociální péče využívalo k 31.12.2009 více než 58 tis. klientů. Celkem 61 % 

tvořili klienti domovů pro seniory. Zhruba pětina klientů domovů pro seniory i domovů se 

zvláštním režimem byla upoutána na lůžko. Z tabulky je dobře patrné, že podíly klientů 

s jednotlivými stupni závislosti se liší dle jednotlivých typů pobytových služeb. Nejvíce klientů 

s nejvyšším stupněm závislosti bylo v roce 2009 zaznamenáno v domovech pro osoby se 

zdravotním postižením a v domovech se zvláštním režimem. V domovech pro seniory 

převládají klienti s I. a II. stupněm závislosti. V pobytových zařízeních sociálních služeb se 

nezaznamenávají případy do statistické evidence obdobně jako ve zdravotnictví, a proto je 

rozsah sledovaných údajů velmi omezený. 

Tabulka 23 Klienti pobytových služeb sociální pé če dle stupn ě závislosti (k 31.12.2009)  

Podíl klientů s daným stupněm závislosti 

(v %) Pobytové služby sociální péče 

I. II. III. IV. 

Podíl klientů bez 

PnP (v %) 

Týdenní stacionáře (§47) 10,2 30,0 27,5 22,1 10,3 

Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením (§ 48) 
14,7 27,6 24,2 30,9 2,6 

Domovy pro seniory (§ 49) 22,1 24,3 19,3 18,1 16,3 

Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 14,1 24,8 24,8 27,8 8,7 

Zdroj: výkaz V1, MPSV 

 

Kapitola 4 – Struktura p říjemců příspěvků na péči 
 

Současná právní úprava (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) definuje potřebu 

dlouhodobé péče v kontextu sociálních služeb tzv. Příspěvkem na péči. Na úvod této kapitoly 

je nutné poznamenat, že se při interpretaci těchto výsledků nesmí zapomenout na 

podmínky, za nichž nárok na tyto dávky vzniká. Celý proces posouzení musí být se souhlasem 

dané osoby. V případě pobytu osoby v pobytové formě sociálních služeb, je příspěvek na péči 

příjmem poskytovatele. Navíc se jedná o relativně významné finanční prostředky, jejichž 

čerpání není v případě neregistrovaných poskytovatelů (rodinný příslušníků, osob blízkých) 

efektivně kontrolovatelné. Informační asymetrie, kulturní specifika populace a ekonomický 

zájem na těchto příjmech proto může ovlivnit to, kdo je nakonec označen za příjemce 

příspěvku na péči. V samotném procesu posuzování závislosti na cizí pomoci také docházelo 

v posledních letech ke změnám. Významnou roli v něm hrají lékaři posudkové služby. Ti 

neposuzují zdravotní stav a soběstačnost žadatele přímo na místě, ale vychází z podkladů od 

ošetřujících lékařů a jejich hodnocení tedy vychází „od zeleného stolu“. Sociální pracovníci, 

kteří provádí sociální šetření ve vlastním sociálním prostředí žadatele, na druhou stranu 

nedisponují komplexním vzděláním a jejich erudice se může regionálně lišit (což se týká i 

lékařů posudkové služby). Ačkoli se Ministerstvo práce a sociálních věcí snaží systém 
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kultivovat a metodicky řídit, přesunula se pozornost některých kompetentních pracovníků od 

jádra sociální práce směrem k „zaškrtávání políček“ a jejich pouhý součet. V procesu existují i 

další technické problémy, na které je třeba upozornit před samotnou analýzou statistických 

výstupů čerpání příspěvku na péči. 

K 1.7. 2010 pobíralo příspěvek na péči 300 358 obyvatel. Z celkového počtu příjemců tvořilo 

38 % osob se stupněm závislosti I, 30 % se stupněm závislosti II, 20 % se stupněm závislosti III 

a 12 % se stupněm závislosti IV. Mezi roky 2008 a 2010 lze pozorovat mírný celkový nárůst 

příjemců příspěvků na péči (relativně necelých 5 %). Pokles byl zaznamenán pouze u stupně 

závislosti I, u ostatních stupňů závislosti byl zaznamenán nárůst počtu příjemců, relativně 

nejvyšší u stupně závislosti IV (o 18 %). 

Obrázek 12 Vývoj po čtu p říjemců příspěvku na pé či (podle stupn ě závislosti)v letech 
2008-2010  
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Zdroj: Příspěvky na péči, MPSV 

Z celkového počtu příjemců příspěvku na péči v roce 2010 bylo 194 456 žen (65 %) a 210 167 

osob ve věku 65 a více let (70 %). Nejvíce osob pobírajících příspěvek na péči bylo ve věku 

80-89 let, více než 113 tis. osob tak představovalo 38 % ze všech příjemců příspěvku na péči. 

Tabulka 24 Po čet příjemců příspěvku na pé či podle pohlaví a v ěku k 1. 7. 2010 

Věková skupina 0-19 20-44 45-64 65-84 85+ celkem 

muži 13 743 15 570 21 316 39 377 15 896 105 902 

ženy 9 079 11 364 19 119 89 970 64 924 194 456 

celkem 22 822 26 934 40 435 129 347 80 820 300 358 

Zdroj: Příspěvky na péči, MPSV 

 

Podíl příjemců příspěvku na péči na celé populaci rapidně narůstá s věkem, když do věku 74 

let představují příjemci příspěvku na péči méně než 10 % populace v dané věkové skupině, 

zatímco ve věku nad 90 let již představují více než 3/4 osob z daných věkových skupin. 
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Obrázek 13 P říjemci p říspěvku na pé či podle v ěku a stup ňů závislosti na 1 000 osob, 
k 1. 7. 2010 
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Zdroj: Příspěvky na péči, MPSV 

Věkově podmíněná je struktura příjemců příspěvku na péči podle stupně závislosti. Do věku 

okolo 20 let se zvyšuje podíl těžších závislostí, poté dochází do věku kolem 80 let k nárůstu 

podílu osob s lehkou závislostí na úkor těžké a úplné závislosti a v nejvyšších věkových 

skupinách naopak dochází k nárůstu podílu osob s těžkou a úplnou závislostí na úkor osob 

s lehkou závislostí. 

 

Obrázek 14 Struktura p říjemců PnP podle v ěku a stup ňů závislosti, k 1. 7. 2010  
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Z podkladové dokumentace Lékařské posudkové služby je možné přiřadit jednotlivým 

příjemcům příspěvku na péči hlavní diagnózu, způsobující zdravotní problém, pro který jim 

byl příspěvek přidělen, což se podařilo u 94 % příjemců příspěvku na péči. Významnými 

identifikovanými skupinami diagnóz u příjemců příspěvku na péči byly s 24 % pohybová 

onemocnění a vnější příčiny nemocnosti (kap. XIII, XIX a XX klasifikace MKN-10), s 13 % cévní 
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onemocnění mozku (dg. G45, I60-I69), s 10 % mentální retardace (dg. F70-F89, Q90) a s 9 % 

ateroskleróza (dg. I70). V průměru nejvyšší stupeň závislosti spadá do oblasti 

neuropsychiatrických onemocnění, neboť více než 1/3 příjemců příspěvku na péči u demencí 

(F00-F03, G30) a paralytických syndromů (G80-G83) spadá do stupně závislosti IV. 

Obrázek 15 P říjemci p říspěvku na pé či podle diagnózy, k 1. 7. 2010  
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Zdroj: Příspěvky na péči, MPSV 

Přiřazení kódu MKN-10 ke skupinám diagnóz 

Zhoubné novotvary C00-C97 
Diabetes E10-E14 
ICHS a chron. srdeční selhání I23-I25, I50 
Ateroskleróza I70 
Cévní onemocnění mozku G45, I60-I69 
Demence F00-F03, G30 
Mentální retardace F70-F89, Q90 
Duševní ostatní F04-F69,F90-F99 
Paralytické syndromy G80-G83 
Ostatní neurologické G00-G79 (bez G30 a G45), G90-G99 
Smyslová onemocnění H00-H95 
Pohybová onem., fraktury a vnější příčiny M00-M99, S00-Y98 
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Obrázek 16 Struktura p říjemců příspěvku na pé či podle v ěku a diagnózy pro jednotlivé 
stupn ě závislosti, k 1. 7. 2010  
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Zdroj: Příspěvky na péči, MPSV 
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U příjemců příspěvku na péči lze pozorovat i jistou regionální diferenciaci. V přepočtu na 

1 000 obyvatel, případně na 1 000 obyvatel ve věku 65 let a více, bylo nejvíce příjemců ve 

Zlínském kraji a na Vysočině a nejméně v Praze následované Karlovarským krajem. 

Obrázek 17 P říjemci p říspěvku na pé či na 1000 obyvatel ve v ěku 65 let a více podle 
kraje a stupn ě závislosti, k 1. 7. 2010  
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Zdroj: Příspěvky na péči, MPSV 

Ze žádostí o příspěvek na péči lze získat údaj o tom, kdo by pro příjemce měl zajišťovat 

potřebné sociální služby.  

Obrázek 18 Struktura p říjemců příspěvku na pé či dle kraje a zajišt ění péče, k 1. 7. 2010  
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Zdroj: Příspěvky na péči, MPSV 

U 49 % to měla být fyzická osoba v domácnosti příjemce, u 37 % fyzická osoba mimo 

domácnost příjemce (celkem pak měla pomoc u 82 % příjemců zajišťovat fyzická osoba), u 

17 % registrovaná sociální pobytová služba (domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem), u 8 % pečovatelská služba a u 3 % 

některá z ostatních registrovaných sociálních služeb (27 % příjemcům měla být poskytována 
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registrovaná sociální služba). Celkem 9 % příjemců mělo mít zajištěno jak poskytování služby 

osobou v domácnosti, tak registrovaným poskytovatelem služeb (tzv. sdílená péče).  

S rostoucím stupněm závislosti klesal podíl příjemců s neformální péčí a rostl podíl pouze 

registrované péče. Nejvíce osob, kterým měly být poskytovány pouze registrované sociální 

služby (a to zejména pobytové), bylo mezi příjemci s některou z dg. duševního onemocnění 

(okolo 1/3). 

Zajištění služeb někým v domácnosti se v jednotlivých krajích pohybovalo mezi 76-86 %, 

zajištění registrovaných služeb mezi 23-32 %. Zajištění registrovanými pobytovými službami 

se v krajích pohybovalo mezi 12 % až 22 %. 

 

 

Kapitola 5 – Služby využívané klienty dlouhodobé pé če  
 

V předchozích kapitolách jsme se pokusili identifikovat klienty dlouhodobé péče, jejich 

počet, strukturu a další charakteristiky. V této části se pokusíme nastínit, jaké služby 

zdravotní a sociální péče tito klienti podle dostupné evidence spotřebovávají. 

5.1 Spot řeba zdravotní a sociální pé če podle výb ěrových šet ření 

Podle výběrových šetření osoby nezvládající ADL nejčastěji využívají z formální 

péče lůžkové zdravotní péče a někteří využívají služeb pečovatelské služby, 

případně donášky jídla domů. 

Vzhledem k horšímu zdravotnímu stavu osob s ADL/IADL omezením lze očekávat, že tyto 

osoby budou mít vyšší spotřebu nejen dlouhodobé, ale i akutní léčebné péče. Šetření EHIS 

potvrzuje, že osoby 15+ s omezením ADL/IADL mají výrazně vyšší spotřebu zdravotní péče ve 

srovnání s ostatními. Zatímco z osob bez omezení bylo v posledních 12 měsících 

hospitalizováno 8 % respondentů, u osob s omezením v ADL/IADL to bylo okolo 30 % osob 

s hospitalizací, přičemž rozdíl je zřejmý ve všech věkových skupinách.  
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Tabulka 25 Využívání zdravotní pé če podle v ěku (v %) 

  Podíl osob s návštěvou/hospitalizací v posl. 12 měsících Počet návštěv za 4 týdny na 100 os. 

  hospitalizace praktik specialista praktik specialista 

  

osoby s 

omezením 

ADL/IADL 

ostat. 

osoby s 

omezením 

ADL/IADL 

ostat. 

osoby s 

omezením 

ADL/IADL 

ostat. 

osoby s 

omezením 

ADL/IADL 

ostat. 

osoby s 

omezením 

ADL/IADL 

ostat. 

15-44 38,1 6,2 93,0 64,6 87,6 50,1 141,7 30,6 115,2 33,2 

45-54 27,5 8,7 82,5 63,2 79,2 55,6 58,7 35,8 68,6 35,3 

55-64 23,9 9,6 90,5 83,4 70,4 61,4 72,2 57,0 64,4 46,2 

65-74 26,3 11,5 91,4 82,1 64,5 64,6 120,7 79,0 43,0 48,9 

75+ 35,9 23,7 91,7 88,9 71,5 64,5 117,0 51,6 63,2 31,2 

celkem 31,0 7,9 90,1 69,3 73,1 54,2 102,5 39,7 66,4 36,7 

Zdroj: EHIS 

Podobně je tomu s návštěvami praktického lékaře a lékaře specialisty. Specialistu navštívilo 

v posledních 12 měsících 73 % osob s omezením ADL/IADL, u ostatních osob to bylo zhruba o 

20 p.b. méně. Přitom nejvyšší rozdíl je v nejnižší věkové skupině do 45 let, kde osoby 

s omezením navštěvují lékaře nejčastěji ze všech, naopak osoby bez omezení nejméně často. 

Těmto charakteristikám odpovídal i průměrný počet návštěv lékaře v posledních 4 týdnech. 

U osob s omezením připadalo na 100 respondentů zhruba 100 návštěv praktika a 66 návštěv 

specialisty měsíčně, u osob bez omezení byl počet zhruba poloviční.  

Obrázek 19 Pr ůměrný po čet návšt ěv praktika a specialisty v posledních 4 týdnech na 
100 respondent ů 
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Zdroj: EHIS 

Dle výsledků šetření SHARE bylo v průměru 15,9% respondentů ve věku 50+ v posledních 12 

měsících hospitalizovaných. Tento podíl je dvojnásobně vyšší u osob s ADL/IADL omezením 

(27% ) než u osob bez omezeni (13%). Lidé s ADL/IADL omezením též zůstávají v nemocnicích 
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o týden déle (průměrně 24 dnů, medián 14 dnů), než lidé bez omezení (průměrně 14 dnů, 

medián 7 dnů). 

Vedle zdravotní péče poskytované klientům ve zdravotnických zařízeních však existují také 

služby, poskytující péči klientovi v prostředí domácnosti, event. jinde. Zde se již jedná nejen o 

služby zdravotní, ale i o služby sociální. Podle výsledků šetření EHIS z roku 2008 jsou v celé 

populaci 15+ zhruba 4 % těch, kteří využili nějakou službu (ať již zdravotní či sociální) 

poskytovanou v domácnosti pacienta (tzv. služby domácí péče) v posledních 12 měsících, 

z nich bylo zhruba 57 % ve věku 65 let a více, což odpovídá věkové struktuře osob 

s omezením. Pokud se zaměříme pouze na osoby 65leté a starší, pak nějakou ze služeb 

domácí péče využilo 16 % osob, nejčastěji, u 9 % respondentů, byla využívána služba dopravy 

jídla. Z osob, které vykázaly nějaké omezení ADL/IADL využívalo služby péče v domácnosti 26 

% osob. Využívání služeb v domácnosti klienta ostatními osobami bylo minimální (1 %). 

Z celkového objemu využívané péče v domácnosti byla nejčastější doprava jídla a služba 

osobní přepravy (obojí 25 %), pětina připadá na pomoc starším lidem s domácími pracemi. 

Obdobné údaje potvrzuje i šetření SHARE. 

Tabulka 26 Využívání služeb zdravotní a sociální pé če poskytovaných v domácnosti 
respondenta u osob ve v ěku 65 a více let  

Poskytnutá péče 

% uživatelů z 

populace osob 

ve věku 65+ 

% uživatelů v 

populaci osob s 

omezením 

ADL/IADL 

Domácí zdravotní péče poskytnutá sestrou či porodní 

asistentkou 
4,9 8,0 

Domácí péče - pomoc starším lidem s domácími pracemi 6,9 9,4 

Doprava jídla 8,9 12,4 

Služba osobní přepravy 7,2 12,3 

Jiná služba domácí péče 4,6 8,3 

Celkem 16,1 25,5 

Zdroj: EHIS 

Lidé s omezenou soběstačností či zdravotním omezením si často zajišťují pomoc a podporu 

nejen využíváním formálně poskytovaných služeb, ale také neformálně, v rámci rodin, 

domácností a komunity. Polovina jednočlenných domácností osob ve věku 50+ dostává 

pomoc zvenku. U osob s ADL/IADL je to 80%. Nejčastěji se jedná o neformální pomoc ze 

strany dětí (45%) a sousedů (10%), případně pomoc poskytují také vnoučata. Pětina 

domácností s osobou omezenou v ADL/IADL přijímá pomoc s osobní péčí; 76 % všech 

jednočlenných domácností s osobou s omezením ADL/IADL pak využívá praktickou pomoc v 

domácnosti; téměř polovina pomoc se zařizováním a administrativou. Ve vícečlenných 

domácnostech osob ve věku 50+ je potřeba a poptávka po pomoci zvenčí menší, a to 

zejména v oblasti osobní péče, neboť tato péče se poskytuje jiným členem v rámci 

domácnosti.  Celkem využívalo externí pomoc 32 % všech domácností osob ve věku 50+, 
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pokud bychom uvažovali pouze domácnosti osob s ADL/IADL omezením, tento podíl 

dosahuje zhruba 50 %. Celkem 1,5% všech domácností s více než jedním členem využívá 

externí pomoc při osobní péčí na denní bázi. V 9,5% všech vícečlenných domácností 

respondentů ve věku 50+ je ale poskytovaná pomoc s osobní péčí interně, přičemž v případe 

domácností osob s ADL/IADL se tento podíl zvýší na 27% .  

Míra využívání pomoci se u jednotlivých osob liší podle míry jejich omezení. Z osob ve věku 

50+ s ADL/IADL omezením pomoc na denní bázi využilo 25% osob a na týdenní bázi 42% 

osob s ADL/IADL omezením. Osoby s ADL omezením potřebovaly pomoc častěji než osoby 

s omezením IADL. Více než čtvrtina, přesně 27 % osob s ADL/IADL uvádí, že dostává pomoc 

od jiného člena domácnosti. V drtivé většině případů se jedná o pomoc od partnera/manžela 

(81%) a dětí (9%).  

Čím je frekvence využívané péče vyšší (např. každodenní), tím spíše se jedná o osobní péči, 

v případě pomoci na měsíční bázi je víceméně jedná o pomoc v domácnosti, případně pomoc 

s „papírováním“. To platí jak v jednočlenných, tak ve vícečlenných domácnostech (pro 

externě dodávanou péči). 

Tabulka 27 Druh a intenzita pomoci extern ě dodávané do jedno členných domácností  

  Podíl domácností využívajících péči 
v dané intenzitě 

Typ péče, kterou domácnosti využívají 
(domácnosti celkem) 

  domácnosti 
celkem 

domácnosti s osobou 
omezenou v ADL/IADL 

osobní 
péče 

pomoc v 
domácnosti 

„papírování“ 

Na denní bázi 14% 25% 42% 95% 60% 

Na týdenní bázi 29% 34% 16% 96% 46% 

Na měsíční bázi  25% 22% 3% 96% 30% 

Méně často 32% 19% 5% 90% 29% 

Zdroj: SHARE 

Tabulka 28 Druh a intenzita pomoci extern ě dodávaná do domácností více členných 

  Podíl domácností využívajících péči 
v dané intenzitě  

Typ péče, kterou domácnosti využívají 
(domácnosti celkem) 

  domácnosti 
celkem 

domácnosti s osobou 
omezenou v ADL/IADL 

osobní 
péče 

pomoc v 
domácnosti 

„papírování“ 

Na denní bázi 14% 23% 28% 98% 44% 

Na týdenní bázi 25% 24% 8% 99% 26% 

Na měsíční bázi  26% 23% 6% 96% 24% 

Méně často 34%  28% 4% 87% 23% 

Zdroj: SHARE 

Podle výsledků VŠPO zhruba 73 % osob se zdravotním postižením využívá pomoci 

poskytované některým členem nejbližší rodiny, 7,5 % osob s postižením poskytuje pomoc 

některý jiný příbuzný. Pečovatelskou službu využívá pouze 7 % osob se zdravotním 
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omezením, přičemž s rostoucím věkem nabývá pomoc zajišťovaná pečovatelskou službou na 

významu. 

 

5.2 Dlouhodobá pé če podle evidence zdravotních pojiš ťoven 

Z evidence VZP je možné vysledovat, že většina ošetřovatelské péče je poskytována v rámci 

smluvní odbornosti 925, tj. pracoviště domácí péče a dále v rámci odbornosti 913, tj. 

ošetřovatelské a rehabilitační péče v sociálních zařízeních.  

V lůžkových zdravotnických zařízeních je poskytování dlouhodobé péče evidováno 

prostřednictvím ošetřovacích dní, kde jsou to zejména ošetřovací dny typu 00005 (na 

ošetřovatelských lůžkách všech odborností) a 00024 (na lůžkách ostatních odborných 

léčebných ústavů), sledovány jsou však také výkony prováděné pacientům. 

Péče v domácnostech  

Největší zdravotní pojišťovna – VZP ČR měla v roce 2010 nasmlouváno přes 450 

poskytovatelů domácí péče, kteří jsou geograficky nerovnoměrně rozděleni, největší počet je 

jich v Praze a v Moravskoslezském kraji. Největší podíl bodů vykazují v Praze a v Ústeckém 

kraji, nejvíce bodů na jednoho poskytovatele je pak v Karlovarském kraji. V souhrnu bylo 

v ČR v roce 2010 provedeno v rámci této odbornosti 7,3 mil. výkonů. 

Tabulka 29 Po čet smluvních za řízení VZP v odbornosti 925, 2010 
Název kraje Počet 

IČP 

Počet 

výkonů 

(tis.) 

Počet 

bodů 

(tis.) 

Podíl 

poskyto-

vatelů 

Podíl 

výkonů 

Podíl 

bodů 

Podíl 

výkonů 

na 1 

IČP 

Podíl 

výkonů 

na 1 IČP 

měsíčně 

Hlavní město Praha 51 917 134 135 11,3% 12,5% 16,1% 17 979 1 498 

Středočeský kraj 36 516 64 617 8,0% 7,0% 7,8% 14 332 1 194 

Jihočeský kraj 39 505 50 96 8,6% 6,9% 6,1% 12 939 1 078 

Plzeňský kraj 29 473 54 06 6,4% 6,5% 6,5% 16 303 1 359 

Karlovarský kraj 14 387 38 766 3,1% 5,3% 4,7% 27 676 2 306 

Ústecký kraj 33 834 79 259 7,3% 11,4% 9,5% 25 287 2 107 

Liberecký kraj 21 338 36 94 4,6% 4,6% 4,4% 16 112 1 343 

Královéhradecký kraj 28 532 55 451 6,2% 7,3% 6,7% 18 992 1 583 

Pardubický kraj 28 649 67 922 6,2% 8,9% 8,2% 23 193 1 933 

Vysočina 21 301 41 846 4,6% 4,1% 5,0% 14 355 1 196 

Jihomoravský kraj 34 541 67 283 7,5% 7,4% 8,1% 15 899 1 325 

Olomoucký kraj 36 379 45 645 8,0% 5,2% 5,5% 10 520 877 

Moravskoslezský kraj 61 703 69 039 13,5% 9,6% 8,3% 11 521 960 

Zlínský kraj 21 247 26 948 4,6% 3,4% 3,2% 11 765 980 

Celkem 452 7 322 832 877 100,0% 100,0% 100,0% 16 200 1 350 

Zdroj: Frekvence výkonů VZP ČR 



 

 65

V přepočtu na počet pojištěnců v daném kraji vychází nejvíce výkonů na jednoho pojištěnce 

v rámci odbornosti 925 v kraji Karlovarském, Pardubickém a Královéhradeckém, naopak 

nejméně často jsou tyto výkony poskytovány v kraji Zlínském, Středočeském a 

Jihomoravském. 

Obrázek 20 Po čet výkon ů v rámci odbornosti 925 – pracovišt ě domácí pé če na 1 
pojišt ěnce VZP ČR 
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Zdroj: Frekvence výkonů VZP ČR 

Nejčastějším výkonem je lokální ošetření, které představuje pětinu výkonů, spolu 

s ošetřovací návštěvou.  
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Tabulka 30 Výkony provád ěné v rámci odbornosti 925 – pracovišt ě domácí pé če, 
terénní ambulance  

Kód 

výkonu 
Název výkonu 

Počet 

výkonů 

Podíl 

v % 

Body (v 

tis.) 

Ocenění v 

tis. Kč 

06329 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ 1 490 582 21,0 31 302,2 31 302,2 

06313 
OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE – TYP I. 
1 398 095 19,7 215 293,7 215 293,7 

06315 
OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE – TYP II. 
1 121 945 15,8 259 694,8 259 694,8 

06333 

APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., 

S. C., I. M., I. V. UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY 

APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV 

758 000 10,7 3 790,0 3 790,0 

06318 
OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE – TYP IV. 
689 713 9,7 53 448,7 53 448,7 

06137 
VÝKON SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU 

NEBO PRACOVNÍHO VOLNA 
559 025 7,9 55 902,5 55 902,5 

06317 
OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE – TYP III. 
554 801 7,8 171 377,6 171 377,6 

06323 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 199 237 2,8 2 988,6 2 988,6 

06331 
KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, 

OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ 
140 529 2,0 3 091,6 3 091,6 

06327 OŠETŘENÍ STOMIÍ 73 845 1,0 1 698,4 1 698,4 

  Ostatní výkony 123 595 1,7 15 361,0 15 361,0 

Celkem v odbornosti 7 109 367 100,0 813 949,1 813 949,1 

Zdroj: Ročenka VZP 2010, T 5.1 – Nejfrekventovanější výkony ve vybraných odbornostech v roce 2010 

v členění na ambulance terénní a ambulance v lůžkových ZZ 
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Tabulka 31 Výkony provád ěné v rámci odbornosti 925 – pracovišt ě domácí pé če – 
ambulance v l ůžkových ZZ 

Kód 

výkonu 
Název výkonu 

Počet 

výkonů 

Podíl v 

% 

Body (v 

tis.) 

Ocenění 

v tis. Kč 

06329 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ 76 278 25,5 1 601,8 1 491,3 

06315 
OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE – TYP II. 
51 661 17,3 11 958,7 11 194,2 

06333 

APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., 

S. C., I. M., I. V. UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY 

APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV 

40 639 13,6 203,2 186,5 

06313 
OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE – TYP I. 
36 971 12,4 5 692,7 5 283,6 

06318 
OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE – TYP IV. 
32 087 10,7 2 485,9 2 265,9 

06137 
VÝKON SESTRY V DEN PRACOVNÍHO KLIDU 

NEBO PRACOVNÍHO VOLNA 
19 377 6,5 1 937,7 1 777,3 

06323 ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 14 021 4,7 210,3 196,6 

06331 
KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, 

OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ 
12 031 4,0 264,7 243,8 

06317 
OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA – DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ 

PÉČE – TYP III. 
7 862 2,6 2 428,4 2 312,1 

06327 OŠETŘENÍ STOMIÍ 2 636 0,9 60,6 57,5 

  Ostatní výkony 5 784 1,9 1 040,1 975,8 

Celkem v odbornosti 299 347 100,0 27 884,2 25 984,7 

Zdroj: Ročenka VZP 2010, T 5.1 – Nejfrekventovanější výkony ve vybraných odbornostech v roce 2010 

v členění na ambulance terénní a ambulance v lůžkových ZZ 

 

Péče poskytovaná v sociálních zařízeních 

Co se týče smluvních sociálních zařízení, které poskytují ošetřovatelskou a rehabilitační péči 

prostřednictvím odbornosti 913, je největší počet poskytovatelů ve Středočeském kraji, kde 

je také poskytováno nejvíce výkonů. Nejvíce výkonů na jednoho poskytovatele je vykazováno 

v Pardubickém kraji a v Jihočeském a Karlovarském kraji.  

Pokud bychom uvažovali údaje přepočtené na počet pojištěnců VZP v daném kraji, nejvíce 

výkonů zaznamenáváme v kraji Karlovarském, Jihočeském a Pardubickém, nejméně pak 

v Jihomoravském a Plzeňském kraji. 

Nejčastějším výkonem je ošetřovatelská intervence, která má časovou alokaci 10 minut se 

48% podílem na celkovém počtu výkonů. Dalších 33 % výkonů představovala aplikace 

léčebné terapie a léčiv, 13 % pak bonifikační kód za práci sester mimo obvyklý pracovní čas. 

V souhrnu bylo v roce 2010 provedeno 33 mil. výkonů 
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Tabulka 32 Po čet smluvních za řízení VZP v odbornosti 913, VZP ČR 

Název kraje Počet 

IČP 

Počet 

výkonů 

(tis.) 

Počet 

bodů 

(tis.) 

Podíl 

poskyto- 

vatelů 

Podíl 

výkonů 

Podíl 

bodů 

Počet 

výkonů 

na 1 IČP 

Počet 

výkonů 

na 1 IČP 

měsíčně 

Hlavní město Praha 32 2 346 58 594 4,8% 7,1% 7,1% 73 312 6 109 

Středočeský kraj 84 5 251 140 090 12,7% 15,9% 17,0% 62 507 5 209 

Jihočeský kraj 49 3 540 93 829 7,4% 10,7% 11,4% 72 236 6 020 

Plzeňský kraj 33 878 24 543 5,0% 2,7% 3,0% 26 592 2 216 

Karlovarský kraj 24 1 908 45 710 3,6% 5,8% 5,5% 79 499 6 625 

Ústecký kraj 66 2 766 66 352 10,0% 8,4% 8,0% 41 907 3 492 

Liberecký kraj 23 1 236 29 362 3,5% 3,8% 3,6% 53 726 4 477 

Královéhradecký kraj 52 1 725 44 331 7,8% 5,2% 5,4% 33 171 2 764 

Pardubický kraj 27 2 871 65 602 4,1% 8,7% 8,0% 106 327 8 861 

Vysočina 37 1 783 43 478 5,6% 5,4% 5,3% 48 184 4 015 

Jihomoravský kraj 61 1 743 42 459 9,2% 5,3% 5,1% 28 574 2 381 

Olomoucký kraj 44 1 640 38 478 6,6% 5,0% 4,7% 37 279 3 107 

Moravskoslezský kraj 77 2 876 73 627 11,6% 8,7% 8,9% 37 346 3 112 

Zlínský kraj 54 2 368 58 578 8,1% 7,2% 7,1% 43 849 3 654 

Hlavní město Praha 663 32 929 825 033 100,0% 100,0% 100,0% 49 666 4 139 

Zdroj: Frekvence výkonů VZP ČR 

Obrázek 21 Po čet výkon ů v rámci odbornosti 913 – ošet řovatelská a rehabilita ční péče 
v zařízeních sociálních služeb na 1 pojišt ěnce VZP ČR 
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Zdroj: Frekvence výkonů VZP ČR 
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Tabulka 33 Po čet výkon ů v odbornosti 913, VZP ČR 

Kód 

výkonu 
Název výkonu 

Počet 

výkonů 

Podíl 

v % 

Body (v 

tis.) 

Ocenění v 

tis. Kč 

06613 
OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE – ČASOVÁ 

DISPOZICE 10 MINUT 
16 309 927 48,2 716 839,5 645 155,5 

06623 

APLIKACE LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., I. M., S. C., 

I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE 

TERAPIE ČI. INSTILACE LÉČIV 

11 154 883 33,0 55 774,4 50 197,0 

06649 

BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ 

PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO 

KLIDU 

4 511 629 13,3 36 093,0 32 483,7 

06629 PÉČE O RÁNU 953 923 2,8 25 755,9 23 180,3 

06645 
BONIFIKAČNÍ KÓD ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ 

SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN 
411 466 1,2 3 291,7 2 962,6 

06631 

KOMPLEX – KLYSMA, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ 

PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ A ZAVÁDĚNÍ 

PERMANENTNÍCH KATÉTRŮ U ŽEN 

176 240 0,5 1 762,4 1 586,2 

06639 OŠETŘENÍ STOMIÍ 146 063 0,4 3 213,4 2 892,0 

06621 

KOMPLEX – ODBĚR BIOLOGICKÉHO 

MATERIÁLU, EVENT. ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ 

BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 

117 660 0,3 1 176,6 1 058,9 

06635 

KOMPLEX – VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA 

PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU, OŠETŘENÍ 

KOŽNÍCH LÉZÍ PŘÍSTROJOVOU TECHNIKOU 

31 834 0,1 636,7 573,0 

06627 
APLIKACE INHALAČNÍ LÉČEBNÉ TERAPIE, 

OXYGENOTERAPIE 
14 285 0,0 100,0 90,0 

  Ostatní výkony 18 662 0,1 2 555,2 2 299,7 

Celkem v odbornosti 33 846 572 100,0 847 198,9 762 479,0 

Zdroj: Ročenka VZP 2010, T 5.1 – Nejfrekventovanější výkony ve vybraných odbornostech v roce 2010 

v členění na ambulance terénní a ambulance v lůžkových ZZ 

Psychiatrická péče (ambulantní) 

Psychiatrickou péči poskytují zařízení odbornosti 305, 306 a 307. V roce 2010 vykázala 

pracoviště psychiatrie a dětské psychiatrie více než 2,1 mil. výkonů. Nejvyšší počet výkonů na 

pojištěnce zaznamenáváme v kraji Hl.m.Praha, což odpovídá koncentraci těchto zařízení 

v metropoli. Na Prahu totiž připadlo více než 25 % celkového objemu výkonů v těchto 

odbornostech. Vysoký počet výkonů na pojištěnce zaznamenáváme také v kraji 

Středočeském a Moravskoslezském. 

 

Pracoviště gerontopsychiatrie v Praze vykázalo v roce 2010 celkem 50 výkonů. 
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Obrázek 22 Po čet výkon ů v rámci odbornosti 305, 306 – pracovišt ě psychiatrie, d ětské 
psychiatrie na 100 pojišt ěnců VZP ČR 
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Zdroj: Frekvence výkonů VZP ČR 

Počet výkonů vykázaných na pojištěnce VZP ČR ve vybraných odbornostech 913 a 925 

poskytujících dlouhodobou péči dosáhl v roce 2010 celkového počtu 40 251 tis. výkonů. 

V přepočtu na ČR podle počtu pojištěnců dostáváme celkový počet 66 727 výkonů, opět 

nutno zdůraznit, že odhad nadhodnocuje reálný počet. Pokud bychom zahrnuli i pracoviště 

psychiatrie, připadalo v roce 2010 na ambulantní pracoviště 42 352 tis. výkonů. 

Péče v lůžkových zdravotnických zařízeních 

Výčet pracovišť, která mohou být zahrnuta do konceptu dlouhodobé péče, je uveden 

v tab. 34. Do celkového počtu výkonů vykázaných v rámci lůžkových zdravotnických zařízení 

jsou zahrnuty jednak ošetřovací dny, dále pak další jednotlivé výkony. Z celkového objemu 

12 635 tis. výkonů evidovaných v rámci lůžkových zdravotnických zařízení jich nejvíce 

připadalo na pracoviště dlouhodobé ústavní psychiatrické péče, dále pak na pracoviště LDN. 

Z celkového objemu uvažované dlouhodobé péče (tedy se zahrnutím ambulantní péče) 

připadá na péči v lůžkových zařízeních celkem 23 % všech výkonů. 
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Tabulka 34 P řehled po čtu výkon ů vykázaných l ůžkových zdravotnických za řízení ve 
vybraných odbornostech VZP ČR, 2010 

    výkony 
% 

výkonů body 
% 

bodů 

1U1 
Pracoviště dlouhodobé (chronické) interní lůžkové 
péče - U typu 8 945 0,02 5 829 503 0,1 

1U6 
Pracoviště dlouhodobé (chronické) geriatrické lůžkové 
péče - U typu 169 0 11 579 0,0 

2U1 
Pracoviště dlouhodobé ústavní lůžkové rehabilitační 
péče - U typu 788 434 1,43 454 992 746 5,8 

2U5 
Pracoviště dlouhodobé ústavní lůžkové TRN a 
pneumologické péče - U typu 376 897 0,69 145 232 371 1,9 

2U9 
Pracoviště dlouhodobé (chronické) úst.neurolog. péče 
- U typu 11 888 0,02 7 711 048 0,1 

3U1 
Pracoviště dlouhodobé (chronické) ústavní lůžkové 
péče pediatrické - U typu 66 255 0,12 35 482 586 0,5 

3F5 
Pracoviště standardní ústavní lůžkové péče 
psychiatrické - F 337 549 0,61 165 755 238 2,1 

3F6 
Pracoviště standardní ústavní lůžkové péče dětské 
psychiatrie  47 571 0,09 17 343 448 0,2 

3H5 
Pracoviště standardní ústavní lůžkové péče 
psychiatrické  245 815 0,45 137 252 791 1,8 

3H6 
Pracoviště standardní ústavní lůžkové péče dětské 
psychiatrické 19 755 0,04 6 547 565 0,1 

3U5 
Pracoviště dlouhodobé (chronické) ústavní lůžkové 
péče psychiatrické 2 332 833 4,24 1 651 653 889 21,2 

3U6 
Pracoviště dlouhodobé (chronické) ústavní lůžkové 
péče dětské psychiatrické 118 111 0,21 57 671 700 0,7 

3U7 
Pracoviště dlouhodobé (chronické) ústavní lůžkové 
péče gerontopsychiatrické 265 144 0,48 126 427 599 1,6 

7U8 Pracoviště dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 101 477 0,18 96 399 969 1,2 

9F9 Pracoviště ústavní péče na ošetřovatelském lůžku - F  33 940 0,06 15 288 687 0,2 

9H9 Pracoviště ústavní péče na ošetřovatelském lůžku - H  1 543 207 2,81 469 114 456 6,0 

9U7 Pracoviště ústavní následné péče v LDN 6 171 516 11,22 2 047 265 004 26,3 

9U9 
Pracoviště ústavní následné ošetřovatelské péče v 
hospici 165 663 0,3 90 820 708 1,2 

  Celkem lůžková zařízení 12 635 169 23,0 5 530 800 887 70,9 

305 Pracoviště psychiatrie 1 980 990 3,6 568 451 797 7,3 

306 Pracoviště dětské psychiatrie 119 912 0,22 41 919 675 0,5 

307 Pracoviště gerontopsychiatrie 50 0 6 832 0,0 

913 
Pracoviště ošetřovatelské a rehab. péče v pobytových 
zařízeních soc. služeb 32 928 579 59,88 825 033 166 10,6 

925 Pracoviště domácí péče - SZP 7 322 326 13,32 832 877 359 10,7 
  Celkem ambulantní zařízení 42 351 857 77,00 2 268 288 829 29,1 
  Celkem všechna zařízení 54 987 026 100 7 799 089 716 100,0 

Zdroj: Frekvence výkonů VZP ČR 
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Pokud se zaměříme na konkrétní výkony v rámci pracovišť vybraných odborností, jejich 

struktura se liší v závislosti na povaze a typu zařízení. V další části se zaměříme na podání 

přehledu některých výkonů u nejvíce zastoupených odborností. 

Tabulka 35 Po čet výkon ů v odbornosti 9_9, pracovišt ě ústavní pé če na 
ošet řovatelském l ůžku, hospice, VZP ČR, 2010 
 výkony % výkonů body % bodů 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2 5 509 0,32 2 371 669 0,41 

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2 4 320 0,25 2 769 206 0,48 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1 1 855 0,11 520 220 0,09 
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1 1 432 0,08 594 094 0,10 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1 126 0,01 26 712 0,00 
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1 125 0,01 51 733 0,01 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU 
BOLESTI - ALGEZIOLOGEM 114 0,01 36 936 0,01 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM 111 0,01 36 186 0,01 
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO LÉČBU 
BOLESTI - ALGEZIOLOGEM 100 0,01 63 938 0,01 
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM 90 0,01 57 694 0,01 
Ošetřovací dny 828 774 47,55 568 695 463 98,87 
Výkony – 0 bodů 900 200 51,65 0 0,00 
Celkem 1 742 810   575 223 851   

Zdroj: Frekvence výkonů VZP ČR 

Pokud sledujeme pracoviště odbornosti 9U9, 9H9 a 9F9, tedy pracoviště ústavní péče na 

ošetřovatelském lůžku, hospice, pak v roce 2010 bylo za pojištěnce VZP vykázáno celkem 1,7 

mil. výkonů v hodnotě 575 mil. bodů. Z celkového objemu výkonů připadalo zhruba 48 % na 

ošetřovací dny. Zbytek pak z velké části představovaly výkony s nulovou bodovou hodnotou, 

tedy administrativní úkony. Z ostatních výkonů bylo provedeno nejčastěji vyšetření 

internistou, neurologem či odborníkem pro léčbu bolesti, příp. geriatrem. 

Tabulka 36 Po čet výkon ů v odbornosti 2U1 – Pracovišt ě dlouhodobé ústavní l ůžkové 
rehabilita ční péče – U typu, VZP ČR, 2010 

  výkony % výkonů body % bodů 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM V 
OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ 
REHABILITACE 12 269 1,56 3 975 156 0,87 
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM – ODBORNÍKEM 
V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ 
REHABILITACE 11 284 1,43 7 209 992 1,58 
SIGNÁLNÍ VÝKON  907 0 4 535 0 
Ošetřovací dny 553 991 70,26 443 803 063 97,54 
Výkony – 0 bodů 209 983 26,63   0,00 

Celkem 788 434 100 454 992 746   
Zdroj: Frekvence výkonů VZP ČR 

Na pracovištích dlouhodobé ústavní lůžkové rehabilitační péče bylo v roce 2010 pojištěncům 

VZP vykázáno celkem 788 tis. výkonů, z toho 70 % připadalo na ošetřovací dny, dalších 



 

 73

26,6 % pak na výkony s nulovou hodnotou. Ostatní výkony představovaly vyšetření 

odborníkem v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace. Celkem jich bylo 

provedeno přes 20 tis. 

Na pracovištích ústavní následné péče LDN bylo v roce 2010 evidováno VZP Celkem 6,2 mil. 

výkonů s celkovým objemem bodů dosahujícím 2 047 mil. Zhruba 46 % všech výkonů 

připadlo na ošetřovací dny, dalších 53 % na výkony s 0bodovou hodnotou. Z ostatních pak 

bylo nejčastěji poskytnuto vyšetření internistou, geriatrem či odborníkem v oboru fyziatrie, 

balneologie a léčebná rehabilitace. Prováděn byl také test aktivit denního života a test 

mentálních funkcí, dále pak vyšetření chirurgem. 

 

Tabulka 37 Po čet výkon ů v odbornosti 9U7 - Pracovišt ě ústavní následné pé če v LDN, 
VZP ČR, 2010 

  Výkony % výkonů body 
% 
bodů 

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2 11 610 0,19 7 441 688 0,36 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2 15 162 0,25 6 527 396 0,32 
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM 5 013 0,08 3 212 928 0,16 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM 5 927 0,10 1 932 202 0,09 
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1 1 869 0,03 775 488 0,04 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1 1 950 0,03 546 867 0,03 
KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V 
OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ 
REHABILITACE 812 0,01 518 806 0,03 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V 
OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ 
REHABILITACE 915 0,01 296 460 0,01 
TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII 522 0,01 211 398 0,01 
TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII 571 0,01 115 913 0,01 
KOMPLEXNÍ VYŠ. VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2 96 0,00 34 435 0,00 
CÍLENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2 112 0,00 27 736 0,00 
I. V. APLIKACE KRVE NEBO KREVNÍCH DERIVÁTŮ 68 0,00 12 444 0,00 
Jiné 69 0,00 345 0,00 
Ošetřovací dny 2 852 624 46,22 2 025 610 898 98,94 
Výkony - 0 bodů 3 274 196 53,05 0 0,00 
Celkem 6 171 516 100 2 047 265 004 100,00 

Zdroj: Frekvence výkonů VZP ČR 
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5.3 Služby poskytované sociální pé če  

Vzhledem k tomu, že domovy pro seniory jsou nejrozšířenější pobytovou sociální službou, 

budeme se podrobněji zabývat službami, které její klienti využívají. 

Pobytové služby - Domovy pro seniory 

Do analýzy konkrétních poskytovaných služeb v rámci domovů pro seniory byla zahrnuta 

přibližně třetina všech klientů, z toho bylo  75 % žen, zhruba 2/3 všech klientů zahrnutých do 

analýzy jsou osoby ve věku 80 let a starší. Domovy pro seniory poskytují služby pobytové, 

kromě ubytování a poskytnutí stravy (využívá 71 % uživatelů) jejich klienti využívají zejména 

služby spojené s úkony běžné péče o osobu (využívá 65 % osob), dále pomoc při zajištění 

hygieny (64 % osob), aktivizační činnosti (58 % osob) a pomoc při uplatňování práv a zájmů 

(57 % osob). Celkem 54 % osob v domovech seniorů využilo služby zprostředkující kontakt se 

společností, 47 % pak sociálně terapeutické činnosti. Méně využívané jsou služby jako je 

např. doprava (6 % osob), výjezd v rámci zájmové aktivity (4 %) a aktivity související s volným 

časem (5 %). Mezi jiné služby, které využilo necelých 7 % osob, patří nejčastěji kadeřnictví, 

pedikúra, manikúra, masáže, drobné nákupy, pomoc při práci s počítačem apod. 

Využívané služby se liší podle míry postižení, tedy stupně závislosti osoby. S rostoucím 

stupněm závislosti se zvyšuje podíl osob využívajících poskytnutí stravy, dále pak služby typu 

péče o osobu, pomoc s hygienou. Naopak se snižuje využívání služeb spojených s dopravou, 

volnočasovými aktivitami a výjezdy. 

Tabulka 38 Podíl osob využívajících daný typ služeb  poskytovaných v domovech pro 
seniory, podle stupn ě závislosti (v % ze všech klient ů domov ů pro seniory), 2009  

Stupeň závislosti 
Typ služby 

jiné I II III IV 
Celkem 

úkony běžné péče o osobu 40,8 61,0 70,0 70,3 72,5 65,0 

pomoc nebo zajištění hygieny 25,2 60,9 71,2 71,2 73,7 63,6 

zprostředkování kontaktu se 

společností 33,6 54,3 58,8 57,9 57,8 54,1 

pomoc při uplatňování práv, zájmů aj. 39,4 57,6 59,8 59,3 61,0 56,8 

sociálně terapeutické činnosti 26,3 46,8 52,6 50,3 50,8 47,0 

poskytnutí stravy 51,4 69,8 74,7 73,1 76,8 70,7 

aktivizační činnosti 38,3 55,6 61,9 61,9 62,3 57,6 

doprava 6,9 8,0 7,5 6,5 3,4 6,4 

volný čas 3,1 5,5 5,1 5,6 4,1 4,8 

zájmové aktivity – výjezd 5,0 5,1 4,9 2,8 2,0 3,9 

Jiné 5,2 6,9 7,6 7,0 6,5 6,8 

Zdroj: MPSV 
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Nepobytové sociální služby 

Nejvýznamnější terénní sociální službou je pečovatelská služba. V roce 2009 bylo evidováno 

celkem 114 tis. klientů této služby. Činnosti, které jsou v rámci této služby prováděny, 

můžeme analyzovat na vzorku 22 tis. jejích klientů, z toho 71 % představovaly ženy, zhruba 

polovina klientů byla ve věku 80 a více let, ve srovnání s klienty domovů pro seniory jsou 

uživatelé pečovatelské služby mladší.  

Tabulka 39 Podíl osob využívajících jednotlivé služ by poskytované pe čovatelskou 
službou podle v ěku a pohlaví (v % ze všech klient ů pečovatelské služby), 2009  

  do 65 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Muži Ženy Celkem 

běžná péče o osobu 20,7 15,5 16,1 16,5 20,6 22,2 24,9 17,8 20,3 19,6 

pomoc, zajištění hygieny 21,7 17,9 19,0 19,8 22,4 25,1 30,8 19,9 23,2 22,2 

poskytnutí, zajišť. stravy 57,1 55,4 60,3 63,9 66,7 70,0 67,8 67,2 63,3 64,5 

pomoc s chodem 

domácnosti 49,9 50,2 50,4 50,4 48,7 49,0 49,1 43,6 52,0 49,5 

zprostředkování 

kontaktu se společností 15,0 11,8 11,9 13,2 13,7 14,7 14,4 11,4 14,6 13,7 

doprava 8,3 8,9 8,9 8,8 9,4 8,4 7,8 7,9 9,2 8,8 

volný čas 2,0 2,5 3,1 2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 2,4 2,2 

Jiné 9,9 9,0 8,1 9,0 9,7 10,5 10,5 7,6 10,4 9,6 

Zdroj: MPSV 

Ze služeb poskytovaných pečovatelskou službou byly nejčastěji využívány služby 

poskytnutí nebo zajištění stravy (65 % klientů) a pomoc s chodem domácnosti (50 % klientů). 

Zhruba pětina klientů využívala služeb pomoci nebo zajištění hygieny a pomoci s běžnou péčí 

o osobu, zhruba 14 % klientů využívalo služeb spojených se zprostředkováním kontaktu se 

společností. Doprava byla využita necelou desetinou klientů, služby spojené s volným časem 

jen 2 % z nich. Mezi jiné služby, které využilo zhruba 10 % klientů patřily nejčastěji opět 

kadeřník, pedikúra, masáže, dále pak pomoc s úklidem domácnosti a společných prostor 

domu, ale i telefonování, zapůjčení jídlonosiče a nebo dohled nad klientem. 

Rozdíly z hlediska pohlaví zaznamenáváme téměř u všech typů aktivit, ve většině případů 

byla služba o zhruba 20–40 % častěji využívána ženami, s výjimkou poskytnutí a zajištění 

stravy, tuto službu využívali mírně častěji muži než ženy. Statisticky významné rozdíly 

z hlediska věku zaznamenáváme zejména u aktivit spojených s péčí o osobu, pomocí při 

hygieně a zajištění stravy. Zde lze s věkem pozorovat rostoucí podíl uživatelů služby. U 

ostatních aktivit nebyly rozdíly podle věku potvrzeny statistickým testováním. 
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Kapitola 6 – Záv ěr 
 

Tato analýza nabízí velmi komplexní pohled na potřebu a zajištění služeb dlouhodobé péče. 

Hodnotí jednak potřebu, resp. potencionální potřebu dlouhodobé péče, počet klientů a jejich 

strukturu z hlediska pohlaví, věku a dalších socioekonomických charakteristik. Věnuje se také 

zdravotním problémům, které nepříznivý zdravotní stav potencionálních klientů způsobují. 

Dále se zabývá službami, které tyto osoby využívají v kontextu jejich zdravotního omezení, 

ukazuje, jak potencionální klienti řeší svoji situaci a jaké služby, formální či neformální 

spotřebovávají. 

Zdroje, použité v analýze, jsou nejrůznějšího charakteru a zahrnují speciální zpracování cílené 

pro specifické potřeby této práce. Administrativní data vycházejících z evidence hospitalizací, 

příjemců příspěvku na péči a zdravotní pojišťovny, jsou doplněna údaji z výběrových šetření 

mapujících zdravotní stav obyvatel. 

Potenciální klienti dlouhodobé péče 

V populaci je zhruba 10 % osob se zdravotním omezením či postižením, pouze necelá 

polovina z nich je však omezena natolik závažně, že vyžaduje výraznější pomoc. Na základě 

odhadů z výběrových šetření se můžeme tedy domnívat, že v populaci ČR je zhruba 400 tis. 

osob s deklarovanou intenzivní potřebou zajištění dlouhodobé péče, z toho se zhruba v 60 % 

jedná o ženy. Nejčastějšími problémy, které tyto osoby mají, je mobilita, potíže se vstáváním 

a uléháním z lůžka/na lůžko, koupel apod.  Za příčinami takových omezení stojí zejména 

onemocnění spojená s bolestmi páteře, kloubů (artróza, artritida), dále pak onemocnění 

spojená s problémy oběhové soustavy. I když tyto osoby vyžadují častěji pomoc, osob, které 

by jim tuto pomoc mohly poskytnout, je v jejich domácnosti méně. Osoby s omezením 

soběstačnosti mají v průměru menší domácnosti, častěji žijí osamoceně, méně časté jsou u 

nich domácnosti s dětmi. V jednočlenné domácnosti žije zhruba čtvrtina všech osob 

s ADL/IADL omezením, s věkem tento podíl roste až ke 45 % jedinců v soukromých 

domácnostech žijících samostatně mezi osobami ve věku 75 a více let. Omezená je také 

ekonomická aktivita osob se zdravotním omezením, čímž je ovlivněn také příjem jejich 

domácnosti. I když jistá část těchto osob pobírá dávky sociální péče, příjem těchto 

domácností je obvykle nižší ve srovnání s ostatní populací, zároveň však mají tyto 

domácnosti vyšší výdaje na zdravotní péči, čímž může být ohrožena jejich životní úroveň. 

Zatímco výběrová šetření postihují pouze osoby v soukromých domácnostech, event. 

některé osoby ve vybraných zařízeních pobytových služeb sociální péče (např. domovy pro 

seniory), nezanedbatelný je také objem osob, které šetřením pokryté nejsou, neboť jsou 

hospitalizováni v některém ze zdravotnických lůžkových zařízení. Na vybraných lůžkách 

základní dlouhodobé péče (tj. vybraná oddělení nemocnic, nemocnice následné péče, LDN, 

hospice) je ročně hospitalizováno okolo 70 tis. osob, v průměru je zde denně hospitalizováno 

11 tisíc osob. Pokud bychom uvažovali ještě další zdravotnická zařízení, která mohou 
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dlouhodobou péči rovněž zahrnovat (psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy, další 

odborné léčebné ústavy), zde je denně hospitalizováno dalších 12,5 tis. osob. Pokud bychom 

přidali hodnotící hledisko kategorie pacienta z hlediska soběstačnosti, lze říci, že denně je ze 

všech pacientů na vybraných lůžkách hospitalizováno zhruba 18 tis. osob nesoběstačných 

pacientů. Z hlediska délky hospitalizace je zhruba 47 % osob hospitalizovaných v těchto 

zařízeních po dobu delší než 28 dní. V souhrnu je ročně hospitalizováno 42 tis. 

nesoběstačných osob s hospitalizací delší než 1 měsíc, z toho 70 % ve věku 65 a více let. 

Příčinami hospitalizací jsou nejčastěji nemoci oběhové soustavy, zejm. cévní nemoci mozku, 

dále pak nemoci kosterní a svalové soustavy, jako jsou artrózy a dorzalgie. Ve zhruba 53 % 

případů končí hospitalizace pacientů na lůžkách dlouhodobé ošetřovatelské péče 

v základním vymezení propuštěním pacienta domů, tento podíl se však liší podle typu 

zařízení (např. v případě hospiců končí 81 % úmrtím). 

V  zařízeních pobytových služeb sociální péče bylo ke 31.12.2009 evidováno 58,5 tis. osob, 

z toho zhruba pětina trvale upoutaných na lůžko. Celkem 61 % z celkového počtu takto 

institucionalizovaných osob připadalo na domovy pro seniory. 

Příspěvky na péči přijímalo v roce 2010 okolo 300 tis. osob, z toho zhruba třetina ve III. či IV. 

stupni závislosti. Zdravotní problémy, které vedly příjemce k podání žádosti o tento typ 

dávek, jsou velmi rozdílné v jednotlivých věkových skupinách. V souhrnu se jednalo ve 

čtvrtině případů o pohybová onemocnění a následky vnějších příčin (úrazů), další čtvrtinu 

způsobily nemoci oběhové soustavy. Co se týče péče využívané příjemci příspěvku, u 

poloviny osob zajišťovala sociální péči osoba v domácnosti, u 37 % pak osoba mimo 

domácnost (celkem 82 % příjemců s pomocí od fyzické osoby). Celkem 27 % příjemců pak 

měla být poskytována registrovaná sociální služba, 9 % příjemců mělo mít zajištěno jak 

poskytování služby osobou v domácnosti, tak registrovaným poskytovatelem služeb (tzv. 

sdílená péče). S rostoucím stupněm závislosti roste využívání registrovaných poskytovatelů 

služeb. 

 

Služby využívané klienty dlouhodobé péče 

Výběrová šetření potvrzují častější využívání služeb zdravotní péče, a to jak lůžkové, tak 

ambulantní u osob s omezením soběstačnosti ve srovnání s ostatními. Zejména pro tyto 

osoby žijící v soukromých domácnostech jsou určeny služby domácí péče, a to jak 

ošetřovatelské, tak sociální. Ze všech osob s omezením ADL/IADL využilo služeb domácí péče 

zhruba 25 %, nejčastěji se jednalo o službu dopravy jídla či službu osobní přepravy. Tyto 

služby tedy pomáhají osobám s omezením kompenzovat nedostatky zejména v oblasti 

instrumentálních aktivit denního života. Domácí zdravotní péči využilo 8 % osob s omezením 

ze zdravotních důvodů. 

Značná část osob s omezením v aktivitách ADL/IADL využívá tzv. neformální péče, tedy péče 

poskytované některým členem domácnosti nebo mimo domácnost, která však není 
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registrována a není poskytována za úplatu. V domácnostech osob s omezením ve věku 50 a 

více let využívalo pomoc od jiného člena domácnosti 27 % osob, pomoc od osoby zvenčí 

využívala zhruba polovina domácností vícečlenných s osobou omezenou v ADL/IADL ve věku 

50 a více let a 80 % domácností jednotlivců, kteří jsou omezeni v ADL/IADL. V závislosti na 

typu využívané pomoci se liší intenzita, resp. frekvence, s jakou je pomoc využívána, osobní 

péče je využívána nejčastěji na denní bázi, ostatní péče pak méně často. 

Podrobnější přehled o využívaných službách získáváme z přehledu VZP o výkonech smluvních 

zdravotnických zařízení. I zde můžeme rozlišit služby poskytované ambulantně, v rámci 

sociálních zařízení a v rámci lůžkové zdravotní péče. Z ambulantních služeb se jedná zejména 

o agentury domácí zdravotní péče. Těch měla VZP v roce 2010 nasmlouváno okolo 450, 

celkově poskytly během roku 7,3 mil. výkonů. Nejčastěji se jednalo o lokální ošetření a 

ošetřovací návštěvu. Prostřednictvím pracovišť odbornosti 913 byla poskytována 

ošetřovatelská a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Takových 

zařízení měla VZP nasmlouváno 663, celkem v roce 2010 vykázala 33 mil. výkonů, nejčastěji 

se jednalo o ošetřovatelskou intervenci, aplikaci léčebné terapie a léčiv. Ze zdravotnických 

zařízení lůžkové péče souvisejících s péčí dlouhodobou vykázala nejvíce výkonů pracoviště 

ústavní následné péče v LDN, dále pak pracoviště dlouhodobé psychiatrické lůžkové péče a 

pracoviště ústavní následné péče na ošetřovatelských lůžkách nemocnic. Většinu výkonů na 

těchto pracovištích představují ošetřovací dny, ostatní výkony jsou pouze malou součástí 

celkového objemu výkonů. Na pracovištích LDN se jednalo např. o vyšetření internistou, 

geriatrem a dalšími odborníky. 

Z evidence služeb poskytovaných v rámci sociální péče je opět nutné rozlišovat pobytové a 

nepobytové sociální služby. Z pobytových služeb největší objem péče připadá, jak již bylo 

uvedeno, na domovy pro seniory, kde klienti využívají, vedle pobytu a stravy, také služby 

spojené s úkony běžné péče o osobu, zajištění hygieny, sociálně terapeutické činnosti a 

aktivizační činnosti. U nepobytových služeb je spektrum aktivit odlišné, pečovatelská služba 

poskytovala nejčastěji službu zajištění stravy, pomoc s chodem domácnosti, dále pak pomoc 

s osobní hygienou a další. 

Pokud zohledníme všechny výše uvedené zdroje informací, v souhrnu lze říci, že v populaci 

ČR je okolo 450 tis. osob s potřebou dlouhodobé péče, z nich zhruba 15 % je 

institucionalizováno v rámci zdravotnických nebo sociálních zařízení. Značná část osob 

žijících v soukromých domácnostech využívá neformální péče, nejčastěji tuto péči poskytují 

osoby žijící v téže domácnosti (partner, děti). Vzhledem k tomu, že osoby s dlouhodobým 

omezením a jejich domácnosti vykazují nižší příjmy, mohou být častěji ohroženy nepříznivou 

životní úrovní, příjmové problémy mohou být také příčinou méně častého využívání 

formálních sociálních služeb. Nepříznivá je situace zejména osaměle žijících osob, které čítají 

zhruba čtvrtinu všech osob s omezením soběstačnosti žijící v soukromých domácnostech. 

Nejčastěji využívanými službami jsou zajištění stravy, pomoc s chodem domácnosti, s osobní 

péčí a hygienou. 
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Přílohy  
 

Tabulka 40 Vymezení aktivit ADL podle šet ření EHIS 

Název Vymezení 

Najíst se sám  
(Krmení) 

zahrnuje to, zda je respondent schopen nakrmit se, tj. donést jídlo z talíře 
do úst, zvednout skleničku vody k ústům, rozkrájet jídlo, užívat příbor, příp. 
namazat máslo/džem na pečivo, osolit apod. Nemá být zahrnuto 
nakupování a příprava jídla či vaření.  

Vstávání a lehání 
z/do postele nebo 
židle (Přesuny) 

znamená schopnost dostat se bez pomoci do postele či do křesla a opět 
vstát. Pokud respondent zvládá tyto dvě aktivity s rozdílnou úrovní obtíží, 
pak by měl v odpovědi zohledňovat tu aktivitu, kde jsou obtíže závažnější. 

Svlékání a 
oblékání 
(Oblékání) 

znamená vybrat věci ze šatníku či ze skříně, jejich oblečení, včetně zapnutí 
knoflíků, zavázání tkaniček apod. Pokud respondent zvládá tyto dvě aktivity 
s rozdílnou úrovní obtíží, pak by měl v odpovědi zohledňovat tu aktivitu, kde 
jsou obtíže závažnější. 

Používání toalety 
 zahrnuje použití toaletního papíru, očištění se, upravení oblečení před a po 
použití toalety. 

Koupel či 
sprchování 
(Koupání) 

 zahrnuje dostat se do a z vany, umytí a osušení celého těla. Pokud 
respondent zvládá tyto dvě aktivity s rozdílnou úrovní obtíží, pak by měl v 
odpovědi zohledňovat tu aktivitu, která je pro něj méně náročná. 

 

Tabulka 41 Vymezení aktivit ADL podle šet ření SHARE 

Název Popis aktivity 

Krmení 
Jste kvůli zdravotním problémům nebo kvůli problémům s pamětí 
neschopen se sám nakrmit (potíže např. při krájení, dělání soust)? 

Koupání 
Máte kvůli zdravotním problémům nebo kvůli problémům s pamětí potíže 
koupáním /sprchováním? 

Oblékání 
Máte kvůli zdravotním problémům nebo kvůli problémům s pamětí 
neschopen potíže obléknout se, včetně ponožek a obutí bot? 

Používání 
toalety 

Máte kvůli zdravotním problémům nebo kvůli problémům s pamětí potíže s 
použitím toalety včetně sedání a vstávání? 

Chůze po 
místnosti 

Máte kvůli zdravotním problémům nebo kvůli problémům s pamětí potíže s 
chozením po místnosti?  

Vstávání a lehání 
z/do postele 
(Přesuny) 

Máte kvůli zdravotním problémům nebo kvůli problémům s pamětí potíže s 
leháním do postele, vstáváním z postele? 
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Tabulka 42 Vymezení aktivit osobní pé če podle zákona 108/2006 Sb., (p říloha vyhl. 
505/2006 Sb.) 

a) příprava stravy, 

1. rozlišení jednotlivých druhů potravin a nápojů, 
2. výběr nápojů, 
3. výběr jednoduchých hotových potravin podle potřeby a účelu, 
4. vybalení potravin, 
5. otevírání nápojů; 

 

 b) podávání, 
porcování stravy, 

1. podávání stravy v obvyklém denním režimu, 
2. schopnost dát stravu na talíř nebo misku a jejich přenesení, 
3. rozdělení stravy na kousky za používání alespoň lžíce, 
4. míchání, lití tekutin, 
5. uchopení nádoby s nápojem, 
6. spolehlivé a bezpečné přenesení nápoje, lahve, šálku nebo 
jiné nádoby; 
7. stanovení jídelního plánu s každodenním podáváním stravy 
zvláštního složení, množství nebo četnosti, popřípadě léčebných 
nutričních doplňků 

 

 c) přijímání stravy, 
dodržování pitného 
režimu, 

1. přenesení stravy k ústům alespoň lžící, 
2. přenesení nápoje k ústům, 
3. konzumace stravy a nápojů obvyklým způsobem; 

Krmení 

 d) mytí těla, 
1. umytí rukou, obličeje, 
2. utírání se; 

 e) koupání nebo 
sprchování, 

1. provedení celkové hygieny, včetně vlasů, 
2. péče o pokožku; 

Koupání 

 f) péče o ústa, vlasy, 
nehty, holení, 

1. čištění zubů nebo zubní protézy, 
2. česání vlasů, 
3. čištění nehtů, stříhání nebo opilování nehtů, 
4. holení; 

 

 g) výkon fyziologické 
potřeby včetně 
hygieny, 

1. regulace vyprazdňování moče a stolice, 
2. zaujetí vhodné polohy při výkonu fyziologické potřeby, 
3. manipulace s oděvem před a po vyprázdnění, 
4. očista po provedení fyziologické potřeby, 
5. vyhledání WC; 

Použití 
toalety, 
Kontinence 

 h) vstávání z lůžka, 
uléhání, změna poloh, 

1. změna polohy těla z polohy v leže do polohy v sedě nebo ve 
stoji a opačně, popřípadě s přidržováním nebo s oporou, 
2. změna polohy ze sedu a do sedu, 
3. změna polohy z boku na bok 

Přesuny 

 i) sezení, schopnost 
vydržet v poloze v 
sedě, 

1. schopnost vydržet v poloze v sedě po dobu alespoň 30 minut, 
2. udržování polohy těla v požadované poloze při delším sezení 

 

 j) stání, schopnost 
vydržet stát, 

1. stání, popř. s přidržováním, s oporou o kompenz. pomůcku, 
2. setrvání ve stoji, popř. s přidržováním nebo s oporou po dobu 
alespoň 10 minut; 

 

 k) přemisťování 
předmětů denní 
potřeby, 

1. vykonávání koordinovaných činností při manipulaci s předm. 
2. rozlišení předmětů, 
3. uchopení předmětu rukou nebo oběma rukama, 
4. zdvihnutí předmětu ze stolu, ze země, 
5. přenášení předmětu z jednoho místa na druhé, 
6. vyhledání předmětů; 
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 l) chůze po rovině, 

1. chůze, popřípadě s použitím kompenzačních pomůcek krok za 
krokem, 
2. chůze v bytě, 
3. chůze v bezprostředním okolí bydliště, 
4. udržení požadovaného směru chůze, 
5. chůze okolo překážek; 

 

 m) chůze po 
schodech nahoru a 
dolů, 

chůze po stupních směrem nahoru a dolů, popřípadě s použitím 
opory o horní končetiny nebo kompenzační pomůcky; 

 

 n) výběr oblečení, 
rozpoznání jeho 
správného vrstvení, 

1. výběr oblečení odpovídajícího situaci, prostředí a klimatickým 
podmínkám, 
2. rozeznání jednotlivých částí oblečení, 
3. vrstvení oblečení ve správném pořadí; 

 

 o) oblékání, svlékání, 
obouvání, zouvání, 

1. oblékání spodního a vrchního oděvu na různé části těla, 
2. obutí vhodné obuvi, 
3. svlékání oděvu z horní a dolní části těla, 
4. zouvání; 

 Oblékání 

 
Tabulka 43 Další aktivity zahrnuté v zákon ě 108/2006 v části aktivit osobní pé če 
(příloha vyhl. 505/2006 Sb.) 

 p) orientace v 
přirozeném prostředí, 

1. orientování se v prostoru bytu, popřípadě i s použitím 
kompenzační pomůcky, 
2. orientování se v okolí domu, popřípadě i s použitím 
kompenzační pomůcky, 
3. poznávání blízkých osob, 
4. opuštění bytu nebo zařízení, ve kterém je osoba ubytována, 
5. opětovný návrat do bytu nebo do zařízení, ve kterém je osoba 
ubytována, 
6. rozlišování zvuků a jejich směru;   

 q) provedení si 
jednoduchého 
ošetření, 

1. ošetření kůže, 
2. použití nebo výměna ortopedické nebo kompenzační 
pomůcky nebo jiného zdravotnického prostředku, 
3. dodržování diety, 
4. provádění cvičení, 
5. měření tělesné teploty, měření glykosurie a ketolátek v moči, 
6. vyhledání nebo přivolání pomoci;   

 r) dodržování 
léčebného režimu. 

1. dodržování pokynů ošetřujícího lékaře, 
2. příprava léků, rozpoznání správného léku, 
3. pravidelné užívání léků, 
4. aplikace injekcí, měření glykemie, stanovení aktuální dávky 
inzulínu, 
5. provádění inhalací, převazů, 
6. rehabilitace nebo provádění logopedických cvičení;   

 
 



 

 82

Tabulka 44 Vymezení IADL v šet ření EHIS 

Název  Popis 
Kategorie 
dle Lawtona 

Příprava jídla 
zahrnuje přípravu studeného i teplého jídla 
(vaření) z dostupných surovin 

Příprava 
jídla, vaření  

Telefonování 
zahrnuje plné zvládání přístroje, včetně 
zadání požadovaného telefonního čísla, jeho 
vytočení, přijímání hovorů apod. 

Telefonování  

Nakupování 
zahrnuje přehled o surovinách, které mají 
být zakoupeny, realizace jejich výběru a 
nákupu v obchodě, včetně zaplacení 

Nakupování  

Braní léků 
zahrnuje správné dávkování léků ve 
správném množství a čase, nevztahuje se na 
zajištění léků či jejich vyzvednutí v lékárně 

Užívání léků 

Lehká domácí práce 
vytírání, luxování, praní, žehlení, vaření, mytí 
nádobí, péče o dítě; 

Praní 

Příležitostná těžká domácí 
práce 

stěhování těžkých břemen, nábytku, chůze 
s těžkým nákupem po více než 5 minut, jarní 
úklid, mytí oken, malování pokoje apod.; 

Vedení 
domácnosti 

Spravování vlastních financí 
a každodenní vyřizování 
úředních záležitostí 

zahrnuje správu vlastních účtů a přehled o 
příjmech a výdajích, ukládání a výběr peněz z 
bankovního účtu, placení složenek, patří sem 
i jednání na úřadech apod. 

Nakládání s 
penězi 

 

Tabulka 45 Vymezení IADL v šet ření SHARE 

Kategorie dle Lawtona Otázka v šetření 

Telefonování  potíže s telefonováním? 

Nakupování  potíže s nakupováním potravin? 

Příprava jídla, vaření  potíže s přípravou teplého jídla? 

Vedení domácnosti, praní potíže s práci doma nebo v zahradě? 

Způsob dopravy, cestování potíže používat mapu pro orientaci v cizím prostředí 

Užívání léků potíže s braním léků? 

Nakládání s penězi 
potíže při zacházení s penězi (např. při placeni účtů nebo 
při kontrole výdajů)? 
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Tabulka 46 Vymezení úkon ů soběstačnosti podle zákona 108/2006 Sb. (p říloha vyhl. 
505/2006 Sb.) 

a) komunikace slovní, 
písemná, neverbální, 

1. přijímání a vytváření smysluplných mluvených zpráv a 
srozumitelné řeči s použitím kompenzačních pomůcek, například 
naslouchadel, 
2. přijímání a vytváření smysluplných písemných zpráv, popřípadě s 
použitím kompenzační pomůcky, například brýlí, 
3. pochopení významu a obsahu přijímaných a sdělovaných zpráv a 
informací, 
4. komunikace prostřednictvím gest a zvuků; 

 b) orientace vůči jiným 
fyzickým osobám, v čase a 
mimo přirozené prostředí, 

1. rozlišování známých osob a cizích osob, 
2. znalost hodin, 
3. rozlišení denní doby, 
4. orientování se v místě bydliště, prostředí školy nebo školského 
zařízení nebo zaměstnání, 
5. dosažení cíle své cesty, 
6. rozlišení zvuků mimo přirozené prostředí; 

 c) nakládání s penězi nebo 
jinými cennostmi, 

1. znalost hodnoty peněz, 
2. rozpoznání jednotlivých bankovek a mincí, 
3. rozlišení hodnoty věcí; 

 d) obstarávání osobních 
záležitostí, 

1. styk a jednání se školou nebo školským zařízením, zájmovými 
organizacemi, 
2. jednání se zaměstnavatelem, orgány veřejné moci, zdravotnickými 
zařízeními, bankou, 
3. obstarání si služeb, 
4. rozlišení a vyplnění dokumentů a tiskopisů; 

 e) uspořádání času, plánování 
života, 

1. dodržování denního a nočního režimu, 
2. plánování a uspořádání osobních aktivit během dne a během 
týdne, 
3. rozdělení času na pracovní a domácí aktivity a na volný čas, 
4. přizpůsobení denního a nočního režimu potřebám léčby a 
ošetřování; 

 f) zapojení se do sociálních 
aktivit odpovídajících věku, 

1. předškolní vzdělávání a výchova, školní vzdělávání a výchova, 
získávání nových dovedností, 
2. aktivity podle zájmů a místních možností, zejména hry, sport, 
kultura, rekreace, 
3. vstupování do vztahů a udržování vztahů s jinými osobami podle 
potřeb a zájmů; 

 g) obstarávání si potravin a 
běžných předmětů 
(nakupování), 

1. plánování nákupu, 
2. vyhledání příslušného obchodu, 
3. výběr zboží, 
4. zaplacení nákupu, 
5. přinesení běžného nákupu, 
6. uložení nákupu; 
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 h) vaření, ohřívání 
jednoduchého jídla, 

1. sestavení plánu jídla, 
2. očištění a nakrájení potřebných surovin, 
3. dávkování surovin a přísad, 
4. vlastní příprava jednoduchého teplého jídla s malým počtem 
surovin a přísad, na jehož úpravu jsou potřebné jednoduché postupy 
za použití spotřebiče, 
5. ohřívání jednoduchého jídla; 

 i) mytí nádobí, 
1. umytí a osušení nádobí, 
2. uložení použitého nádobí na vyhrazené místo; 

 j) běžný úklid v domácnosti, 
mechanická nebo přístrojová suchá a mokrá očista povrchů, 
nábytku, podlahy v bytě; 

 k) péče o prádlo, 
1. třídění prádla na čisté a špinavé, 
2. skládání prádla, 
3. ukládání prádla na vyhrazené místo; 

 l) přepírání drobného prádla, 
1. rozlišení jednotlivých druhů prádla, 
2. praní drobného prádla v ruce, 
3. sušení prádla; 

 m) péče o lůžko, 
1. ustlání, rozestlání lůžka, 
2. výměna lůžkovin; 

 n) obsluha běžných domácích 
spotřebičů, 

1. zapnutí, vypnutí běžných domácích spotřebičů, například rozhlasu, 
televize, ledničky, varné konvice, mikrovlnné trouby, 
2. telefonování; 

 o) manipulace s kohouty a 
vypínači, 

1. ovládání manipulace s kohouty a vypínači, 
2. rozlišení kohoutů a vypínačů, 
3. ruční ovládání vodovodních kohoutů nebo pákových baterií a 
elektrických vypínačů; 

 p) manipulace se zámky, 
otevírání, zavírání oken a 
dveří, 

1. zamykání a odemykání dveří, 
2. ovládání klik, otevíracích a zavíracích mechanismů u oken; 

q) udržování pořádku v 
domácnosti, nakládání s 
odpady, 

1. udržování vybavení domácnosti v čistotě, 
2. třídění odpadů, 
3. vynášení odpadů na vyhrazené místo; 

r) další jednoduché úkony 
spojené s chodem a 
udržováním domácnosti. 

1. obsluha topení, 
2. praní prádla, 
3. žehlení prádla; 
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Tabulka 47 Omezení v  aktivitách ADL, osoby s omeze ním ze všech osob (v %) 2008 

  Žádné potíže Určité potíže Velké potíže Není schopen Celkem 

  Populace 15+  

Celkem 89,9 6,9 1,9 1,3 100,0 

Najíst se sám/sama 98,6 0,9 0,3 0,2 100,0 

Vstávání a lehání z/do 

postele nebo židle 92,0 5,9 1,6 0,4 100,0 

Svlékání a oblékání 94,3 4,2 0,8 0,7 100,0 

Používání toalety 96,7 2,1 0,7 0,5 100,0 

Koupel či sprchování 93,4 4,4 1,2 1,1 100,0 

  Populace 50+ 

Celkem 78,1 15,0 4,2 2,7 100,0 

Najíst se sám/sama 97,1 1,8 0,8 0,4 100,0 

Vstávání a lehání z/do 

postele nebo židle 82,8 12,9 3,5 0,8 100,0 

Svlékání a oblékání 87,5 9,5 1,6 1,4 100,0 

Používání toalety 92,9 4,8 1,4 0,9 100,0 

Koupel či sprchování 85,1 10,0 2,7 2,2 100,0 

Zdroj: EHIS 

 

Tabulka 48 Omezení v  aktivitách IADL, osoby s omez ením ze všech osob (v %), 2008 

  
Žádné potíže Určité potíže 

Velké 

potíže 

Není 

schopen 

  Populace 15+ 

Příprava jídla 95,2 3,0 0,4 1,5 

Telefonování 97,4 1,2 0,4 0,9 

Nakupování 93,0 3,0 1,2 2,9 

Braní léků 98,1 ,9 0,2 0,9 

Lehká domácí práce 94,3 3,5 0,9 1,4 

Příležitostná těžká domácí práce 85,0 6,4 2,6 6,0 

Spravování vlastních financí a každodenní 

vyřizování úředních záležitostí 
95,5 2,0 0,6 1,8 

  Populace 50+ 

Příprava jídla 89,5 6,6 0,9 3,0 

Telefonování 94,3 2,8 0,9 1,9 

Nakupování 84,7 6,6 2,6 6,1 

Braní léků 96,3 1,5 0,4 1,8 

Lehká domácí práce 87,9 7,1 2,0 2,9 

Příležitostná těžká domácí práce 69,7 11,3 5,7 13,3 

Spravování vlastních financí a každodenní 

vyřizování úředních záležitostí 
90,5 4,4 1,1 3,9 

Zdroj: EHIS 
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Tabulka 49 Podíl osob s omezením ADL ze všech respo ndent ů v dané v ěkové skupin ě 
(v%), 2007 
 50-54 55-64 65-74 75+ Celkem 

Muži 1,9 4,7 5,4 20,2 6,8 

Zeny 4,2 5,4 10,6 22,2 8,9 

Celkem 3,2 5,1 8,4 21,4 8,0 

Zdroj: SHARE 

 

Tabulka 50 Podíl osob s omezením IADL ze všech resp ondent ů v dané v ěkové skupin ě 
(v%), 2007 
 50-54 55-64 65-74 75+ Celkem 

Muži 4,3 6,8 11,8 36,1 12,1 

Zeny 15,0 11,1 23,8 43,2 19,4 

Celkem 10,2 9,2 18,6 40,2 16,3 

Zdroj: SHARE 

 

Tabulka 51 Podíl osob s omezením ADL/IADL ze všech respondent ů v dané v ěkové 
skupin ě (v%), 2007 

 50-54 55-64 65-74 75+ Celkem 

Muži 11,5 11,9 13,9 39,9 14,3 

Zeny 5,2 9,1 27,9 44,4 22,1 

Celkem 16,5 14,1 21,9 42,5 18,9 

Zdroj: SHARE 
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Tabulka 52 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle délky trvání hospitalizace, 2009  

Počet případů hospitalizace dle délky trvání 
Kód 

DRZAR 
Druh zařízení 

Počet 
hospitalizov
aných osob 

Počet případů 
hospitalizace  

1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+ 

101 
Fakultní nemocnice (zde pouze oddělení a pracoviště 
89, 90)                     2 067 2 262 1 034 689 331 164 41 3 

102 Nemocnice (zde pouze oddělení a pracoviště 89, 90)                            26 632 31 259 18 866 6 966 3 292 1 668 377 90 
105 Nemocnice následné péče                11 734 13 510 6 772 3 142 1 623 1 323 522 128 
110 Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)   31 868 37 303 16 232 10 529 5 520 3 430 1 100 492 
111 Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 4 646 5 386 2 255 2 124 649 299 53 6 
112 Psychiatrická léčebna                  30 164 38 182 16 529 9 856 5 732 3 816 1 154 1 095 
113 Rehabilitační ústav                    9 679 10 131 4 137 4 667 1 068 247 11 1 
119 Ostatní odborné léčebné ústavy         22 907 26 828 21 142 4 741 580 320 35 10 
122 Dětská psychiatrická léčebna           789 958 213 276 191 238 28 12 
129 Ostatní dětské odborné léčebné ústavy  3 764 3 862 2 161 1 635 50 15 0 1 
180 Hospic                                 2 715 2 852 2 068 418 163 127 54 22 
190 Další lůžkové zařízení                 1 707 1 955 1 621 199 101 20 8 6 

 
 Dlouhodobá péče v lůžkových zdravotnických zařízeních 
ČR celkem 141 127 174 488 93 030 45 242 19 300 11 667 3 383 1 866 

          
 Počet hospitalizovaných osob Četnost výskytu jednotlivých rodných čísel v daném výběru.    

 Počet případů hospitalizace  
Počet ukončených případů hospitalizace v daném roce na jednotlivých odděleních příslušných 
lůžkových zdravotnických zařízení. 

 Počet případů hospitalizace dle délky trvání 
Případy hospitalizace kategorizované do jednotlivých skupin dle počtu dní strávených na jednom 
oddělení v rámci jednotlivých případů hospitalizace 

 Ošetřovací dny Počet dnů strávených v lůžkových zařízeních v průběhu hospitalizace   
          
Zdroj: Národní registr hospitalizovaných         
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Tabulka 53 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle kategorie stavu pacienta, 2009  

Počet ošetřovacích dní dle kategorie stavu pacienta Kód 
DRZ
AR 

Druh zařízení 
Ošetřovací 

dny 
kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

Průměrná  
oš. doba 

Průměrný 
denní stav 
pacientů 

101 Fakultní nemocnice (zde pouze oddělení a pracoviště 89, 90)                    99 147 697 3 660 3 651 23 548 40 043 2 514 43,8 272 
102 Nemocnice (zde pouze oddělení a pracoviště 89, 90)                            1 143 908 3 742 68 758 192 832 468 114 352 399 15 824 36,6 3 134 
105 Nemocnice následné péče                726 451 405 25 912 96 944 167 278 134 756 2 657 53,8 1 990 
110 Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN)   2 073 691 2 221 156 040 193 503 681 062 650 697 22 854 55,6 5 681 
111 Léčebna tuberkul.a respir.nemocí (TRN) 221 073 839 42 605 35 221 23 184 5 827 395 41,0 606 
112 Psychiatrická léčebna                  3 206 199 56 625 278 466 496 431 1 537 305 324 860 230 84,0 8 784 
113 Rehabilitační ústav                    389 946 6 697 148 821 78 581 34 596 17 082 0 38,5 1 068 
119 Ostatní odborné léčebné ústavy         520 373 2 473 97 673 138 213 139 664 41 079 1 352 19,4 1 426 
122 Dětská psychiatrická léčebna           73 554 1 494 0 0 30 994 11 079 0 76,8 202 
129 Ostatní dětské odborné léčebné ústavy  115 885 2 788 32 523 13 966 13 378 405 0 30,0 317 
180 Hospic                                 91 227 359 92 511 8 067 28 029 5 239 32,0 250 
190 Další lůžkové zařízení                 33 482 75 1 539 1 505 196 0 0 17,1 92 

 
 Dlouhodobá péče v lůžkových zdravotnických zařízeních ČR 
celkem 8 694 936 78 415 856 089 1 251 358 3 127 386 1 606 256 51 065 49,8 23 822 

           
 Ošetřovací dny Počet dnů strávených v lůžkových zařízeních v průběhu hospitalizace  

 Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Rozdělení doby strávené v lůžkových zařízeních dle kategorií stavu vědomí a mobility 
pacienta   

  

Součet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta neodpovídá celkovému počtu ošetřovacích dní z 
důvodu, že některá zdravotnická zařízení poskytují pouze počty ošetřovacích dní bez kategorizace. 
Kategorizace není součástí papírových hlášenek do NRHOSP. 

 Průměrná oš. doba 
Odpovídá průměrnému počtu dnů strávených v příslušném lůžkovém zařízení v přepočtu na jeden 
případ hospitalizace 

 Průměrný denní stav pacientů 
Vychází z počtu ošetřovacích dní přepočtených na počet dní v roce a odpovídá tak průměrnému 
dennímu stavu pacientů v příslušných lůžkových zařízeních v průběhu celého roku 

 Zdroj: Národní registr hospitalizovaných          
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Tabulka 54 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle věkových skupin a pohlaví v roce 
2009 – Nemocnice (pracovišt ě a oddělení 89, 90) 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Pohlaví 

Věkové 
skupiny 

Počet 
případů 

hospitalizace  1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+ 

Ošetřovací 
dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

muži do 44 950 740 146 34 23 6 1 21418 216 1854 6143 4837 2567 368 
  45-54 954 630 176 82 48 12 6 34398 225 2347 9609 10305 5880 3287 
  55-64 2403 1509 501 224 136 29 4 81944 544 4929 21800 32232 15677 1646 
  65-74 2756 1751 576 280 123 19 7 91497 400 5207 17893 34232 28347 1012 
  75-84 3954 2397 918 418 177 39 5 135037 478 6224 16269 59182 47562 1212 
  85+ 1659 978 388 167 98 26 2 60479 169 2880 4625 26438 22861 368 

  celkem 12676 8005 2705 1205 605 131 25 424773 2032 23441 76339 167226 122894 7893 

ženy do 44 541 450 68 13 8 2 0 10191 125 1095 4805 1957 931 543 
  45-54 646 506 85 32 16 6 1 16565 154 2160 5209 4376 2973 366 
  55-64 1659 1174 288 123 58 11 5 48602 369 3554 13583 15571 12747 751 
  65-74 3574 2247 791 305 187 36 8 127205 529 7027 29122 45926 37310 2120 
  75-84 9052 4764 2355 1174 577 146 36 385417 879 22895 50932 163476 123945 3963 
  85+ 5373 2754 1363 771 381 86 18 230302 351 12246 16493 93130 91642 2702 

  celkem 20845 11895 4950 2418 1227 287 68 818282 2407 48977 120144 324436 269548 10445 

celkem do 44 1491 1190 214 47 31 8 1 31609 341 2949 10948 6794 3498 911 
  45-54 1600 1136 261 114 64 18 7 50963 379 4507 14818 14681 8853 3653 
  55-64 4062 2683 789 347 194 40 9 130546 913 8483 35383 47803 28424 2397 
  65-74 6330 3998 1367 585 310 55 15 218702 929 12234 47015 80158 65657 3132 
  75-84 13006 7161 3273 1592 754 185 41 520454 1357 29119 67201 222658 171507 5175 
  85+ 7032 3732 1751 938 479 112 20 290781 520 15126 21118 119568 114503 3070 

  celkem 33521 19900 7655 3623 1832 418 93 1243055 4439 72418 196483 491662 392442 18338 

Zdroj: NRHOSP 
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Tabulka 55 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle věkových skupin a pohlaví v roce 
2009 – Nemocnice následné pé če  

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Pohlaví 

Věkové 
skupiny 

Počet případů 
hospitalizace  

1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+ 

Oš. dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

muži do 44 218 120 59 14 14 6 5 11904 7 942 1216 950 1968 1252 
  45-54 368 189 88 45 30 14 2 17870 11 1733 1846 2835 1518 20 
  55-64 936 490 209 101 93 38 5 49658 32 3114 7174 8395 7797 371 
  65-74 1038 587 212 100 104 27 8 51643 38 2532 6945 12457 8461 255 
  75-84 1456 774 312 174 129 55 12 73027 41 757 9789 17689 12951 8 
  85+ 604 339 142 58 43 16 6 26597 6 147 3751 7080 4469 6 

  celkem 4620 2499 1022 492 413 156 38 230699 135 9225 30721 49406 37164 1912 

ženy do 44 147 108 27 9 1 2 0 3753 11 1012 411 318 177 0 
  45-54 349 214 100 21 8 5 1 11367 11 2279 1509 948 948 35 
  55-64 820 506 189 65 41 17 2 31549 29 3763 4338 4980 4973 9 
  65-74 1638 928 359 169 127 46 9 74059 21 3372 13057 15581 10450 16 
  75-84 3773 1652 943 511 451 169 47 225979 146 3652 33174 56832 41051 409 
  85+ 2163 865 502 356 282 127 31 149045 52 2609 13734 39213 39993 276 

  celkem 8890 4273 2120 1131 910 366 90 495752 270 16687 66223 117872 97592 745 

celkem do 44 365 228 86 23 15 8 5 15657 18 1954 1627 1268 2145 1252 
  45-54 717 403 188 66 38 19 3 29237 22 4012 3355 3783 2466 55 
  55-64 1756 996 398 166 134 55 7 81207 61 6877 11512 13375 12770 380 
  65-74 2676 1515 571 269 231 73 17 125702 59 5904 20002 28038 18911 271 
  75-84 5229 2426 1255 685 580 224 59 299006 187 4409 42963 74521 54002 417 
  85+ 2767 1204 644 414 325 143 37 175642 58 2756 17485 46293 44462 282 

  celkem 13510 6772 3142 1623 1323 522 128 726451 405 25912 96944 167278 134756 2657 

Zdroj: NRHOSP
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Tabulka 56 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle věkových skupin a pohlaví v roce 
2009 – Nemocnice následné pé če – Léčebny dlouhodob ě nemocných 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Pohlaví 

Věkové 
skupiny 

Počet 
případů 

hospitalizace  1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+ 

Ošetřo-
vací dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

muži do 44 379 192 108 34 28 8 9 20795 379 4348 3190 3996 3562 3015 
  45-54 869 395 240 106 84 33 11 49025 869 8505 10785 13270 8260 1852 
  55-64 2406 1139 676 298 193 72 28 121321 2406 11436 21721 40821 27841 887 
  65-74 3132 1515 823 439 262 72 21 148112 3132 11232 18053 47245 45195 2195 
  75-84 4783 2303 1255 650 437 104 34 230914 4783 12872 17453 76454 82084 1100 
  85+ 2152 1092 555 268 172 47 18 100905 2152 4787 8452 34177 36050 355 

  celkem 13721 6636 3657 1795 1176 336 121 671072 13721 53180 79654 215963 202992 9404 

ženy do 44 222 99 80 20 14 4 5 12587 222 3671 627 2475 1942 2317 
  45-54 511 240 194 39 26 7 5 21678 511 5374 2297 4454 4168 2248 
  55-64 1654 743 573 162 108 45 23 86624 1654 13247 11093 26453 21813 1946 
  65-74 3829 1640 1166 556 324 104 39 204308 3829 18717 25928 61592 58159 1153 
  75-84 10632 4098 3080 1797 1099 378 180 658261 10632 38853 53792 233763 203629 3824 
  85+ 6734 2776 1779 1151 683 226 119 419161 6734 22998 20112 136362 157994 1962 

  celkem 23582 9596 6872 3725 2254 764 371 1402619 23582 102860 113849 465099 447705 13450 

celkem do 44 601 291 188 54 42 12 14 33382 601 8019 3817 6471 5504 5332 
  45-54 1380 635 434 145 110 40 16 70703 1380 13879 13082 17724 12428 4100 
  55-64 4060 1882 1249 460 301 117 51 207945 4060 24683 32814 67274 49654 2833 
  65-74 6961 3155 1989 995 586 176 60 352420 6961 29949 43981 108837 103354 3348 
  75-84 15415 6401 4335 2447 1536 482 214 889175 15415 51725 71245 310217 285713 4924 
  85+ 8886 3868 2334 1419 855 273 137 520066 8886 27785 28564 170539 194044 2317 

  celkem 37303 16232 10529 5520 3430 1100 492 2073691 37303 156040 193503 681062 650697 22854 

Zdroj: NRHOSP 
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Tabulka 57 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle věkových skupin a pohlaví v roce 
2009 – Psychiatrické lé čebny 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Pohlaví 

Věkové 
skupiny 

Počet 
případů 

hospitalizace  1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+ 

Ošetřovací 
dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

muži do 44 12337 5892 2801 1907 1259 279 199 863072 12337 98286 145378 405363 26573 8 
  45-54 3609 1510 822 620 403 102 152 407895 3609 51756 75770 201617 25899 8 
  55-64 2748 1034 673 440 342 134 125 298798 2748 19788 52789 144051 28642 31 
  65-74 1179 490 313 149 102 59 66 134164 1179 5561 19244 62057 21917 12 
  75-84 967 434 240 112 101 47 33 75134 967 3443 3621 28777 27181 26 
  85+ 362 188 91 29 36 13 5 18755 362 0 419 7191 8363 23 

  celkem 21202 9548 4940 3257 2243 634 580 1797818 21202 178834 297221 849056 138575 108 

ženy do 44 6871 3297 1900 981 521 104 68 391766 6871 35914 75908 206603 10754 3 
  45-54 2950 1161 909 487 277 62 54 236096 2950 17692 41798 123613 11911 8 
  55-64 2416 840 784 378 225 95 94 250186 2416 24870 38934 115652 21925 0 
  65-74 1646 544 495 230 198 76 103 198049 1646 9035 22900 95277 32814 12 
  75-84 2183 724 626 310 249 126 148 250247 2183 11417 18778 111559 75499 85 
  85+ 914 415 202 89 103 57 48 82037 914 704 892 35545 33382 14 

  celkem 16980 6981 4916 2475 1573 520 515 1408381 16980 99632 199210 688249 186285 122 

celkem do 44 19208 9189 4701 2888 1780 383 267 1254838 19208 134200 221286 611966 37327 11 
  45-54 6559 2671 1731 1107 680 164 206 643991 6559 69448 117568 325230 37810 16 
  55-64 5164 1874 1457 818 567 229 219 548984 5164 44658 91723 259703 50567 31 
  65-74 2825 1034 808 379 300 135 169 332213 2825 14596 42144 157334 54731 24 
  75-84 3150 1158 866 422 350 173 181 325381 3150 14860 22399 140336 102680 111 
  85+ 1276 603 293 118 139 70 53 100792 1276 704 1311 42736 41745 37 

  celkem 38182 16529 9856 5732 3816 1154 1095 3206199 38182 278466 496431 1537305 324860 230 

Zdroj: NRHOSP 
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Tabulka 58 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle věkových skupin a pohlaví v roce 
2009 – Rehabilita ční ústavy 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Pohlaví 

Věkové 
skupiny 

Počet 
případů 

hospitalizace  
1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+ 

Ošetřovací 
dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 
kat. 

5 

muži do 44 1065 389 417 191 62 5 1 49405 1065 26264 7729 5962 4497 0 
  45-54 633 246 267 92 27 1 0 26476 633 12022 4975 2114 1687 0 
  55-64 1262 519 542 148 52 1 0 50975 1262 17465 10551 5403 3311 0 
  65-74 959 397 455 89 18 0 0 35765 959 10117 9098 4156 1712 0 
  75-84 520 229 252 32 7 0 0 17676 520 3979 4629 2073 308 0 
  85+ 51 32 17 2 0 0 0 1466 51 380 333 152 0 0 

  celkem 4490 1812 1950 554 166 7 1 181763 4490 70227 37315 19860 11515 0 

ženy do 44 715 313 279 105 16 2 0 28325 715 15218 3708 2618 1334 0 
  45-54 755 329 337 78 11 0 0 28059 755 14095 3981 1339 578 0 
  55-64 1405 562 687 136 19 1 0 52676 1405 23718 9320 2475 1261 0 
  65-74 1544 613 789 116 25 1 0 56701 1544 16984 14071 4130 1309 0 
  75-84 1087 445 557 75 10 0 0 38208 1087 7935 9681 3637 1043 0 
  85+ 135 63 68 4 0 0 0 4214 135 644 505 537 42 0 

  celkem 5641 2325 2717 514 81 4 0 208183 5641 78594 41266 14736 5567 0 

celkem do 44 1780 702 696 296 78 7 1 77730 1780 41482 11437 8580 5831 0 
  45-54 1388 575 604 170 38 1 0 54535 1388 26117 8956 3453 2265 0 
  55-64 2667 1081 1229 284 71 2 0 103651 2667 41183 19871 7878 4572 0 
  65-74 2503 1010 1244 205 43 1 0 92466 2503 27101 23169 8286 3021 0 
  75-84 1607 674 809 107 17 0 0 55884 1607 11914 14310 5710 1351 0 
  85+ 186 95 85 6 0 0 0 5680 186 1024 838 689 42 0 

  celkem 10131 4137 4667 1068 247 11 1 389946 10131 148821 78581 34596 17082 0 

Zdroj: NRHOSP 
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Tabulka 59  Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle věkových skupin a pohlaví v roce 
2009 – Hospice 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Pohlaví 

Věkové 
skupiny 

Počet 
případů 

hospitalizace  1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+ 

Ošetřovací 
dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

muži do 44 35 29 5 0 1 0 0 660 35 0 0 51 258 27 
  45-54 81 60 13 2 3 3 0 2172 81 1 0 49 760 84 
  55-64 247 183 32 16 10 5 1 7297 247 2 137 1233 1411 147 
  65-74 334 265 44 10 11 4 0 7192 334 5 28 957 2108 297 
  75-84 405 298 58 22 14 10 3 12877 405 1 147 1614 3990 218 
  85+ 130 100 14 7 5 3 1 3938 130 5 20 378 1171 39 

  celkem 1232 935 166 57 44 25 5 34136 1232 14 332 4282 9698 812 

ženy do 44 28 20 6 0 1 1 0 777 28 5 5 34 329 255 
  45-54 90 71 9 6 3 0 1 4109 90 7 54 39 520 2647 
  55-64 243 184 28 16 8 4 3 7249 243 4 0 397 1833 413 
  65-74 351 253 54 19 16 6 3 11311 351 17 24 686 3756 381 
  75-84 561 378 96 36 32 13 6 20298 561 17 94 1131 6586 307 
  85+ 347 227 59 29 23 5 4 13347 347 28 2 1498 5307 424 

  celkem 1620 1133 252 106 83 29 17 57091 1620 78 179 3785 18331 4427 

celkem do 44 63 49 11 0 2 1 0 1437 63 5 5 85 587 282 
  45-54 171 131 22 8 6 3 1 6281 171 8 54 88 1280 2731 
  55-64 490 367 60 32 18 9 4 14546 490 6 137 1630 3244 560 
  65-74 685 518 98 29 27 10 3 18503 685 22 52 1643 5864 678 
  75-84 966 676 154 58 46 23 9 33175 966 18 241 2745 10576 525 
  85+ 477 327 73 36 28 8 5 17285 477 33 22 1876 6478 463 

  celkem 2852 2068 418 163 127 54 22 91227 2852 92 511 8067 28029 5239 

Zdroj: NRHOSP 
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Tabulka 60  Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle věkových skupin a pohlaví v roce 
2009 – Ostatní OLÚ, d ětské OLÚ 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Pohlaví 

Věkové 
skupiny 

Počet 
případů 

hospitalizace  1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+ 

Ošetřovací 
dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

muži do 44 6276 4010 1637 317 262 40 10 184259 6276 25885 20187 43224 12762 604 
  45-54 2049 1531 358 101 43 14 2 45730 2049 11598 8634 6262 1396 81 
  55-64 4080 3011 797 162 92 18 0 92564 4080 19077 22553 19725 2765 117 
  65-74 3346 2411 695 151 84 3 2 80651 3346 14262 22063 16708 4042 121 
  75-84 2105 1441 495 103 57 7 2 55284 2105 6894 14481 16066 4505 105 
  85+ 392 245 99 31 14 2 1 12040 392 750 3751 3581 1546 21 

  celkem 18248 12649 4081 865 552 84 17 470528 18248 78466 91669 105566 27016 1049 

ženy do 44 5729 3817 1593 204 103 7 5 140405 5729 30670 15730 17769 5477 0 
  45-54 2577 1986 524 48 14 5 0 47704 2577 17431 5253 6254 1367 325 
  55-64 4195 3276 789 98 27 4 1 81586 4195 21199 16596 15697 2060 4 
  65-74 4040 3022 865 105 41 6 1 90961 4040 16910 25341 20111 4463 35 
  75-84 3351 2172 885 166 109 11 8 100488 3351 8852 27157 30016 10809 38 
  85+ 849 470 238 85 46 7 3 32695 849 812 7159 12003 7198 296 

  celkem 20741 14743 4894 706 340 40 18 493839 20741 95874 97236 101850 31374 698 

celkem do 44 12005 7827 3230 521 365 47 15 324664 12005 56555 35917 60993 18239 604 
  45-54 4626 3517 882 149 57 19 2 93434 4626 29029 13887 12516 2763 406 
  55-64 8275 6287 1586 260 119 22 1 174150 8275 40276 39149 35422 4825 121 
  65-74 7386 5433 1560 256 125 9 3 171612 7386 31172 47404 36819 8505 156 
  75-84 5456 3613 1380 269 166 18 10 155772 5456 15746 41638 46082 15314 143 
  85+ 1241 715 337 116 60 9 4 44735 1241 1562 10910 15584 8744 317 

  celkem 38989 27392 8975 1571 892 124 35 964367 38989 174340 188905 207416 58390 1747 

Zdroj: NRHOSP 
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Tabulka 61 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle věkových skupin a pohlaví v roce 
2009 – Zařízení celkem 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Pohlaví 

Věkové 
skupiny 

Počet případů 
hospitalizace  1–28 29–59 60–92 93–182 183–365 366+ 

Ošetřovací 
dny kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

muži do 44 21260 11372 5173 2497 1649 344 225 1151513 20315 157579 183843 464383 52187 5274 
  45-54 8563 4561 1964 1048 638 179 173 583566 7477 87962 111619 236452 45400 5332 
  55-64 14082 7885 3430 1389 918 297 163 702557 11319 75811 136725 251860 87444 3199 
  65-74 12744 7416 3118 1218 704 184 104 549024 9388 48916 93324 177812 111782 3892 
  75-84 14190 7876 3530 1511 922 262 89 599949 9299 34170 66389 201855 178581 2669 
  85+ 5350 2974 1306 562 368 107 33 224180 3262 8949 21351 78997 74460 812 

  celkem 76189 42084 18521 8225 5199 1373 787 3810789 61060 413387 613251 1411359 549854 21178 

ženy do 44 14253 8104 3953 1332 664 122 78 587804 13701 87585 101194 231774 20944 3118 
  45-54 7878 4507 2158 711 355 85 62 365578 7048 59038 60101 141023 22465 5629 
  55-64 12392 7285 3338 978 486 177 128 558472 10311 90355 93864 181225 66612 3123 
  65-74 16622 9247 4519 1500 918 275 163 762594 11960 72062 130443 243303 148261 3717 
  75-84 30639 14233 8542 4069 2527 843 425 1678898 18839 93621 193608 600414 462562 8626 
  85+ 16515 7570 4211 2485 1518 508 223 930801 9382 40041 58897 318288 335558 5674 

  celkem 98299 50946 26721 11075 6468 2010 1079 4884147 71241 442702 638107 1716027 1056402 29887 

celkem do 44 35513 19476 9126 3829 2313 466 303 1739317 34016 245164 285037 696157 73131 8392 
  45-54 16441 9068 4122 1759 993 264 235 949144 14525 147000 171720 377475 67865 10961 
  55-64 26474 15170 6768 2367 1404 474 291 1261029 21630 166166 230589 433085 154056 6322 
  65-74 29366 16663 7637 2718 1622 459 267 1311618 21348 120978 223767 421115 260043 7609 
  75-84 44829 22109 12072 5580 3449 1105 514 2278847 28138 127791 259997 802269 641143 11295 
  85+ 21865 10544 5517 3047 1886 615 256 1154981 12644 48990 80248 397285 410018 6486 

  celkem 174488 93030 45242 19300 11667 3383 1866 8694936 132301 856089 1251358 3127386 1606256 51065 

Zdroj: NRHOSP 
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Tabulka 62 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle způsobu ukon čení hospitalizace v 
roce 2009 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Způsob ukončení hospitalizace 

Počet 
případů 

hosp.  1–28 29–59 
60–
92 

93–
182 

183–
365 366+ 

Ošetřov. 
dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

1 pacient propuštěn domů              1162 572 389 141 46 12 2 43800 569 2774 2351 12388 12017 403 
2 propuštěn do zařízení sociální péče 259 57 71 70 47 14 0 18279 15 75 153 3149 9802 767 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 161 87 37 24 9 4 0 6943 73 60 955 2789 1437 0 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  129 31 54 31 13 0 0 6670 4 104 18 630 2647 163 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  198 108 45 22 21 2 0 7969 24 39 74 2045 4241 518 
6 předčasné ukončení hospitalizace    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7, 8 úmrtí 353 179 93 43 28 9 1 15486 12 608 100 2547 9899 663 

101 FN celkem 2262 1034 689 331 164 41 3 99147 697 3660 3651 23548 40043 2514 

1 pacient propuštěn domů              17707 11135 3948 1739 760 114 11 581963 2790 38460 151366 257582 108729 883 
2 propuštěn do zařízení sociální péče 2395 782 627 510 319 117 40 170951 155 9246 13802 69094 67228 2149 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 1585 994 303 202 61 21 4 56377 76 3390 5838 23467 22576 413 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  1090 556 303 153 69 8 1 41943 84 1394 3160 23278 11600 206 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  2775 1620 633 275 198 40 9 104166 385 6442 13176 47924 34350 2216 
6 předčasné ukončení hospitalizace    80 63 13 3 1 0 0 1494 4 81 291 537 522 0 
7, 8 úmrtí 5627 3716 1139 410 260 77 25 187014 248 9745 5199 46232 107394 9957 

102 Nemocnice celkem 31259 18866 6966 3292 1668 377 90 1143908 3742 68758 192832 468114 352399 15824 

1 pacient propuštěn domů              7756 4206 1974 834 587 138 17 321816 274 20412 62340 61737 25428 2 
2 propuštěn do zařízení sociální péče 1361 232 252 296 331 198 52 162749 29 1446 15565 42937 40796 298 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 28 14 9 1 3 1 0 1246 0 221 100 133 275 0 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  234 96 66 32 26 13 1 13264 0 48 671 3223 1927 0 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  1661 888 344 189 158 72 10 83486 39 1568 10454 24085 14081 39 
6 předčasné ukončení hospitalizace    52 45 5 0 1 1 0 1058 0 1 34 46 35 0 
7, 8 úmrtí 2418 1291 492 271 217 99 48 142832 63 2216 7780 35117 52214 2318 

105 Nem.násl.péče celkem 13510 6772 3142 1623 1323 522 128 726451 405 25912 96944 167278 134756 2657 
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Tabulka 63 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle způsobu ukon čení hospitalizace v 
roce 2009 – pokra čování 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Způsob ukončení hospitalizace 

Počet 
případů 

hosp.  1–28 29–59 
60–
92 

93–
182 

183–
365 366+ 

Ošetřov. 
dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

1 pacient propuštěn domů              18956 7682 6382 3010 1559 268 55 891268 1589 78407 142867 341109 177184 878 
2 propuštěn do zařízení sociální péče 4283 835 1161 947 797 362 181 433767 239 27497 25862 146773 152003 1750 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 336 152 56 56 29 26 17 29466 39 329 516 9447 15717 2096 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  542 141 126 149 94 22 10 42769 4 6330 457 11043 13983 720 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  5087 2611 1195 628 412 167 74 270174 245 24226 17042 89698 90748 3812 
6 předčasné ukončení hospitalizace    90 78 7 3 1 1 0 1509 2 74 362 710 521 0 
7, 8 úmrtí 8009 4733 1602 727 538 254 155 404738 103 19177 6397 82282 200541 13598 
110 LDN celkem 37303 16232 10529 5520 3430 1100 492 2073691 2221 156040 193503 681062 650697 22854 

1 pacient propuštěn domů              3983 1441 1724 540 233 42 3 174145 629 37597 30357 13360 1144 1 
2 propuštěn do zařízení sociální péče 139 53 40 21 18 5 2 8862 66 723 1329 3225 1281 139 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 30 21 7 1 1 0 0 677 0 0 47 21 19 0 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  34 11 13 8 2 0 0 1551 0 87 135 321 272 0 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  508 310 125 43 27 2 1 16572 67 3321 2179 3187 677 88 
6 předčasné ukončení hospitalizace    205 58 128 13 5 1 0 7960 10 399 320 43 44 0 
7, 8 úmrtí 487 361 87 23 13 3 0 11306 67 478 854 3027 2390 167 
111 TRN celkem 5386 2255 2124 649 299 53 6 221073 839 42605 35221 23184 5827 395 

1 pacient propuštěn domů              26091 10356 7435 4595 2825 601 279 1536376 44841 145825 348168 758933 48014 42 
2 propuštěn do zařízení sociální péče 2651 875 654 319 310 204 289 496725 2020 30558 25558 211137 85404 26 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 230 133 24 20 16 12 25 57512 177 1598 11988 29291 2067 0 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  372 156 90 49 39 17 21 59668 149 318 3481 40215 16184 0 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  2421 1424 364 172 152 117 192 400071 5251 60600 57604 193765 45188 3 
6 předčasné ukončení hospitalizace    4617 2871 981 388 248 68 61 202705 3624 12576 34798 123970 3569 0 
7, 8 úmrtí 1800 714 308 189 226 135 228 453142 563 26991 14834 179994 124434 159 
112 Psychiatrie celkem 38182 16529 9856 5732 3816 1154 1095 3206199 56625 278466 496431 1537305 324860 230 
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Tabulka 64 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle způsobu ukon čení hospitalizace v 
roce 2009 – pokra čování 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Způsob ukončení hospitalizace 

Počet 
případů 

hosp.  1–28 29–59 60–92 
93–
182 

183–
365 366+ 

Ošetř. 
dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

1 pacient propuštěn domů              9642 3849 4543 1012 228 9 1 374659 6501 147130 76554 30774 13528 0 
2 propuštěn do zařízení soc. péče 83 21 43 16 3 0 0 3481 25 271 368 850 737 0 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 24 22 2 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  32 7 12 12 1 0 0 1739 17 27 55 244 568 0 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  300 193 62 28 15 2 0 9071 140 1274 1494 2635 2247 0 
6 předčasné ukončení hospitalizace    45 40 5 0 0 0 0 638 13 119 110 43 2 0 
7, 8 úmrtí 5 5 0 0 0 0 0 69 1 0 0 50 0 0 

113 Rehabilitace celkem 10131 4137 4667 1068 247 11 1 389946 6697 148821 78581 34596 17082 0 

1 pacient propuštěn domů              24093 19135 4343 400 198 14 3 446955 2226 94855 125544 106789 19573 43 
2 propuštěn do zařízení soc. péče 336 137 86 59 50 3 1 17156 3 290 2246 8022 6345 73 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 382 374 7 0 1 0 0 2433 0 116 332 510 121 7 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  156 68 45 21 15 6 1 7840 3 165 1471 3361 2251 678 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  1237 970 156 66 38 7 0 26825 178 959 5233 14211 5520 242 
6 předčasné ukončení hospitalizace    118 106 9 2 1 0 0 1607 7 210 528 703 98 0 
7, 8 úmrtí 506 352 95 32 17 5 5 17557 56 1078 2859 6068 7171 309 

119 Ost. OLU celkem 26828 21142 4741 580 320 35 10 520373 2473 97673 138213 139664 41079 1352 

1 pacient propuštěn domů              685 122 204 150 185 20 4 53562 1119 0 0 26989 6015 0 
2 propuštěn do zařízení soc. péče 145 27 44 19 41 7 7 14122 303 0 0 1933 2904 0 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 1 1 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  44 18 10 7 7 1 1 2883 24 0 0 879 1453 0 
6 předčasné ukončení hospitalizace    82 45 18 15 4 0 0 2864 48 0 0 1193 603 0 
7, 8 úmrtí 1 0 0 0 1 0 0 104 0 0 0 0 104 0 

122 Dětské psych. celkem 958 213 276 191 238 28 12 73554 1494 0 0 30994 11079 0 
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Tabulka 65 Hospitalizovaní ve vybraných odd ěleních a l ůžkových zdravotnických za řízeních ČR dle způsobu ukon čení hospitalizace v 
roce 2009 – pokra čování 

Počet případů hospitalizace dle délky trvání Počet ošetřovacích dní dle kategorie pacienta 
Způsob ukončení hospitalizace 

Počet 
případů 

hosp.  1–28 29–59 60–92 
93–
182 

183–
365 366+ 

Ošetř. 
dny 

kat. 0 kat. 1 kat. 2 kat. 3 kat. 4 kat. 5 

1 pacient propuštěn domů              3810 2130 1621 44 14 0 1 114221 2786 31567 13820 13300 405 0 
2 propuštěn do zařízení soc. péče 18 1 11 5 1 0 0 921 0 445 126 63 0 0 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  15 12 2 1 0 0 0 341 0 126 20 15 0 0 
6 předčasné ukončení hospitalizace    19 18 1 0 0 0 0 402 2 385 0 0 0 0 
7, 8 úmrtí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

129 Dětské OLU celkem 3862 2161 1635 50 15 0 1 115885 2788 32523 13966 13378 405 0 

1 pacient propuštěn domů              361 237 82 26 11 2 3 11904 152 22 174 1626 5040 48 
2 propuštěn do zařízení soc. péče 46 9 12 7 9 7 2 4805 6 8 0 481 1286 0 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 4 2 0 0 0 2 0 650 0 0 0 6 113 210 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  34 11 7 8 6 2 0 2332 4 8 0 105 1166 42 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  98 58 19 5 7 6 3 5756 34 1 35 708 1868 268 
6 předčasné ukončení hospitalizace    3 2 0 1 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 
7, 8 úmrtí 2306 1749 298 116 94 35 14 65712 163 53 302 5141 18556 4671 

180 Hospic celkem 2852 2068 418 163 127 54 22 91227 359 92 511 8067 28029 5239 

1 pacient propuštěn domů              1744 1510 149 76 7 2 0 20572 75 1528 1491 196 0 0 
2 propuštěn do zařízení soc. péče 89 34 27 15 9 3 1 5083 0 0 0 0 0 0 
3 přeložen na jiné odd.téhož zdr.zař. 1 1 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 
4 přeložen do zdr.zařízení násl.péče  2 1 1 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 
5 přeložen do zdr.zařízení akut.péče  26 17 4 2 1 0 2 2711 0 11 14 0 0 0 
6 předčasné ukončení hospitalizace    79 56 18 5 0 0 0 1675 0 0 0 0 0 0 
7, 8 úmrtí 14 2 0 3 3 3 3 3364 0 0 0 0 0 0 

190 ostatní LZ celkem 1955 1621 199 101 20 8 6 33482 75 1539 1505 196 0 0 

Zdroj: NRHOSP 


