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Indikátory zdravotního stavu pro profily měst

V rámci pracovní skupiny MZ pro zdravotní plány
a politiky byly sestaveny 2 sady indikátorů:

- základní
- doplňující



Základní sada indikátorů zdravotního stavu 
pro profily měst (1/3)

1. Střední délka života
střední délka života při narození – muži, ženy
(okres; 5 let)

2. Úmrtnost (standardizovaná – evropský standard)
2.1 úmrtnost celková (okres, město; 1 rok)

2.2 úmrtnost podle příčin 
2.2.1 nemoci oběhové soustavy (okres, město; 1 rok)
2.2.2 novotvary (okres, město; 1 rok)
2.2.3 poranění a otravy (okres, město; 1 rok)
2.2.4 úmyslné sebepoškození (okres; 1 rok)



Základní sada indikátorů zdravotního stavu 
pro profily měst (2/3)

3. Nemocnost

3.1 Hospitalizace (standardizovaná – evropský standard)

3.1 hospitalizace celková (okres, město; 1 rok)

3.2 hospitalizace podle příčin
3.2.1 nemoci oběhové soustavy (okres, město; 1 rok)
3.2.2 novotvary (okres, město; 1 rok)
3.2.3 poranění a otravy (okres, město; 1 rok)



Základní sada indikátorů zdravotního stavu 
pro profily měst (3/3)

3. Nemocnost (pokračování)

3.2 Incidence novotvarů (standardizovaná – evropský standard)
zhoubné novotvary a novotvary in situ (C00-C97, D00-D09), bez C44
(okres, město; 1 rok)

3.3 Incidence vybraných infekčních nemocí
(okres, město, 1 rok)

3.3.1 sexuálně přenosné nemoci
3.3.1.1 syfilis
3.3.1.2 kapavka

3.3.2 tuberkulóza
3.3.3 akutní průjmová onemocnění (salmonelóza,   

kampylobakterióza)
3.3.4 virová hepatitida (A,B,C)



Doplňující sada indikátorů zdravotního stavu 
pro profily měst (1/3)

2. Úmrtnost
2.3 Úmrtnost nejmladších dětí (okres, 1 rok; město, 5l. průměr)

2.3.1 novorozenecká úmrtnost
2.3.2 kojenecká úmrtnost

3. Nemocnost
3.2 Incidence zhoubných novotvarů (okres, 1 rok)

(standardizovaná – evropský standard)
3.2.1 ZN tlustého střeva (C18)
3.2.2 ZN rektosigmoideálního spojení, konečníku a řiti (C19-21)
3.2.3 ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34)
3.2.4 zhoubný melanom kůže (C43)
3.2.5 ZN prsu u žen (C50)
3.2.6 ZN hrdla děložního (C53)
3.2.7 ZN těla děložního (C54)
3.2.8 ZN vaječníků a jiných ženských pohl. orgánů (C56-57)
3.2.9 ZN prostaty (C61)



Doplňující sada indikátorů zdravotního stavu 
pro profily měst (2/3)

3. Nemocnost (pokračování)

3.3 Alergie (okres – sídlo zařízení; 1 rok)
Počet léčených pacientů v alergologických ordinacích
na 100 tisíc obyvatel 

3.4 Diabetes mellitus (okres – sídlo zařízení; 1 rok)
Počet léčených diabetiků na 100 tisíc obyvatel

3.5 Pracovní neschopnost (okres – sídlo zaměstnavatele; 1 rok)
2.5.1 Počet hlášených případů PN na 100 tisíc nemocensky

pojištěných
2.5.2 Průměrné procento pracovní neschopnosti



Doplňující sada indikátorů zdravotního stavu
pro profily měst (3/3)

3. Reprodukční zdraví a zdraví nejmladších dětí

3.1  Spontánní potraty (okres,1 rok; město, 5letý klouzavý 
průměr)
Počet spontánních potratů na 1 000 žen ve fertilním věku

3.2  Živě narození s vrozenou vadou (okres, 1 rok; město, 5letý 
klouzavý průměr)
Počet živě narozených s vrozenou vadou na 10 tisíc živě
narozených

3.3  Nízká porodní hmotnost (okres, 1 rok; město, 5letý klouzavý 
průměr)
Podíl živě narozených s nízkou porodní hmotností (do 2 500g) 
z celkového počtu živě narozených dětí



Seznam pilotních měst

• Mladá Boleslav
• Příbram
• České Budějovice
• Strakonice
• Litoměřice
• Ústí nad Labem
• Chrudim
• Třebíč
• Velké Meziříčí

• Brno – město
• Hodonín
• Prostějov
• Kroměříž
• Valašské Meziříčí
• Vsetín
• Zlín
• Kopřivnice



Návrh nové databáze DPS – „ORP“
Základní sada ukazatelů (1/3)

1. Střední délka života (ČSÚ)
2. Úmrtnost (ÚZIS ČR)

celková a podle příčin (nemoci oběhové soustavy, novotvary, 
poranění a otravy, z toho úmyslná sebepoškození)

2.1 počet zemřelých – absolutně
- podle pohlaví
- podle hrubých věkových skupin (do 24 let,25-44, 45-64,    

65+, 85+)
2.2 hrubá míra úmrtnosti (na 100 000 obyvatel)

- podle pohlaví
- podle hrubých věkových skupin (do 24 let,25-44, 45-64,   

65+, 85+
2.3 standardizovaná úmrtnost (na 100 000 evrop. standardu)



Návrh nové databáze DPS – „ORP“
Základní sada ukazatelů (2/3)

3. Nemocnost (ÚZIS ČR)

3.1 Hospitalizace
celková a podle příčin (nemoci oběhové soustavy, novotvary, 

poranění a otravy)
3.1 počet hospitalizovaných – absolutně

- podle pohlaví
- podle hrubých věkových skupin (do 24 let,25-44, 45-64,  

65+, 85+)
3.2 počet hospitalizovaných na 100 000 obyvatel

- podle pohlaví
- podle hrubých věkových skupin (do 24 let,25-44, 45-64, 

65+, 85+)
3.3 standardizovaná hospitalizace (na 100 000 evrop. stand.)

- podle pohlaví



Návrh nové databáze DPS – „ORP“
Základní sada ukazatelů (3/3)

3. Nemocnost (ÚZIS ČR) - pokračování
3.2 Incidence novotvarů

zhoubné novotvary a novotvary in situ (C00-C97, D00-D09), 
bez C44

3.2 absolutně
- podle pohlaví
- podle hrubých věkových skupin (do 24 let,25-44, 45-64, 

65+, 85+)
3.2 počet hlášených případů na 100 000 obyvatel

- podle pohlaví
- podle hrubých věkových skupin (do 24 let,25-44, 45-64, 

65+, 85+)
3.3 standardizovaná incidence (na 100 000 evrop. standardu)

- podle pohlaví



Návrh nové databáze DPS – „ORP“
Doplňující sada ukazatelů zdravotního stavu

2. Úmrtnost
2.3 Úmrtnost nejmladších dětí

2.3.1 počet zemřelých novorozenců, novorozenecká úmrtnost
2.3.2 počet zemřelých kojenců, kojenecká úmrtnost

3. Nemocnost
3.2 Incidence zhoubných novotvarů

(podle pohlaví – absolutně , na 100 000 obyvatel, standardizovaná inc.)
3.2.1 ZN tlustého střeva (C18)
3.2.2 ZN rektosigmoideálního spojení, konečníku a řiti (C19-21)
3.2.3 ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34)
3.2.4 zhoubný melanom kůže (C43)
3.2.5 ZN prsu u žen (C50)
3.2.6 ZN hrdla děložního (C53)
3.2.7 ZN těla děložního (C54)
3.2.8 ZN vaječníků a jiných ženských pohl. orgánů (C56-57)
3.2.9 ZN prostaty (C61)



Návrh nové databáze DPS – „ORP“
Doplňující sada ukazatelů zdravotního stavu

3. Nemocnost (pokračování)

3.3 Alergie
Počet léčených pacientů v alergologických ordinacích
- absolutně
- na 100 tisíc obyvatel

3.4 Diabetes mellitus
Počet léčených diabetiků
- absolutně
- na 100 tisíc obyvatel

3.5 Pracovní neschopnost
2.5.1 Počet hlášených případů PN na 100 tisíc nem. pojištěných
2.5.2 Průměrné procento pracovní neschopnosti



Návrh nové databáze DPS – „ORP“
Doplňující sada ukazatelů zdravotního stavu

3. Reprodukční zdraví a zdraví nejmladších dětí

3.1  Spontánní potraty 
- absolutně
- počet spontánních potratů na 1 000 žen ve fertilním věku

3.2  Živě narození s vrozenou vadou (zjištěnou do 1 roku věku)
- absolutně
- na 10 000 živě narozených dětí

3.3  Nízká porodní hmotnost (do 2 500 g)
- absolutně
- podíl živě narozených s nízkou porodní hmotností
z celkového počtu živě narozených dětí



Indikátory pro seniorský věk

Komunikační modely

1. Základní informace, demografie
2. Stárnutí doma a v rodině
3. Aktivní stáří
4. Bezpečnost seniorů
5. Příznivé prostředí pro seniory
6. Dostupnost služeb pro seniory, zdravotní a sociální

služby



Indikátory pro seniorský věk

Komunikační model 6. 
Dostupnost služeb pro seniory, zdravotní a sociální

služby (data ÚZIS ČR)

1. Počet agentur domácí zdravotní péče (DZP)
2. Počet pracovníků v DZP
3. Dostupnost DZP nepřetržitá
4. Celookresní dostupnost
5. Počet praktických lékařů pro dospělé



Základní sada indikátorů zdravotního stavu 
v seniorském věku 

1. Střední délka života ve věku 65 a 80 – podle pohlaví
2. Úmrtnost – podle pohlaví, ve věku 65+ / 85+

celková a podle příčin (nemoci oběhové soustavy, novotvary, 
poranění a otravy)

3. Nemocnost – podle pohlaví, ve věku 65+ / 85+
3.1 Hospitalizace
celková a podle příčin (nemoci oběhové soustavy, novotvary,

poranění a otravy) 

3.2 Incidence novotvarů (C00-C97, D00-D09; bez C44)

3.3 Incidence vybraných infekčních onemocnění
3.3.1 akutní průjmová onemocnění



Indikátory pro seniorský věk

Zdravotní stav (data ÚZIS ČR)

Dispenzarizovaní pacienti ve věku 65 let a více 
v evidenci praktického lékaře pro dospělé

1. Diabetes mellitus
2. Hypertenzní nemoci
3. Ischemická choroba srdeční
4. Cévní onemocnění mozku



Děkuji za pozornost


