Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141
V Liberci 9. února 2009
Tisková zpráva
AKTUALIZACE ZPRÁVY O ZDRAVÍ 2009 – ZDRAVOTNÍ STAV, LIBERECKÝ KRAJ
Zpráva o zdraví je shrnutím nejdůležitějších statistických údajů o hlavních ukazatelích
zdravotního stavu. Slouží jako podklad pro činnost Pracovní skupiny pro Zdravotní
politiku LK, kterou současně monitoruje.
Zdravotní politika LK je dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel,
který přijalo v prosinci roku 2002 zastupitelstvo Libereckého kraje. Jsou v ní podrobně popsány cesty
ke zvládnutí hlavních zdravotních problémů obyvatelstva LK. Cílem je tyto cesty, co nejefektivněji
naplňovat a výsledky prostřednictvím sledování zdravotního stavu monitorovat. Zdravotní politika LK je
realizována pracovní skupinou složenou ze zástupců KÚ LK, odborníků ze zdravotnictví LK a zástupce
neziskových LK (Složení pracovní skupiny pro realizaci Zdravotní politiky LK a zpráva Zdravotní
politiky LK je k dispozici na http://www.khslbc.cz\Zdr.politika LK.)
Koncem roku 2009 byla ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR dokončena
v pořadí již čtvrtá aktualizace Zprávy o zdraví.
První kapitola obsahuje základní údaje o obyvatelstvu LK – mj. počet obyvatel, přírůstek obyvatel,
věkové složení, střední délka života při narození, počty hospitalizovaných pacientů dle příčin
hospitalizace, incidence novotvarů.
V dalších kapitolách jsou uvedeny ukazatelé k vybraným cílům Zdravotní politiky Libereckého kraje:
• cíl č. 3, 4 – Zdravý start do života, Zdraví mladých
-

•

cíl č. 5 – Zdravé stárnutí
-

•

počet živě narozených
kojenecká úmrtnost
rodičky podle státní příslušnosti v porodnicích kraje
živě narození s vrozenou vadou
úmrtí dětí a mladistvých v důsledku poranění, nehod a dalších následků vnějších příčin
týrané a sexuálně zneužívané děti z evidence praktických lékařů pro děti a dorost
dispenzarizovaní pacienti z evidence praktických lékařů pro dospělé
podíl ošetření praktickými lékaři pro dospělé
pacienti domácí zdravotní péče
hospitalizovaní ve věku 65 let a více

cíl č. 6 – Zlepšení duševního zdraví
- pacienti léčení v psychiatrických ambulancích
- pacienti ambulantně léčení pro patologické hráčství
- hospitalizovaní pro opilost

•

cíl č. 8 – Snížení výskytu neinfekčních nemocí
Kardiovaskulární onemocnění
-vývoj počtu zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let
-vývoj standardizované úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění
-počet zemřelých na kardiovaskulární onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz
-ukončené případy pracovní neschopnosti pro kardiovaskulární onemocnění

Nádorová onemocnění
-vývoj počtu zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let
-vývoj standardizované úmrtnosti na nádorová onemocnění
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-vývoj počtu zemřelých na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce ve věku 0-64 let
-vývoj standardizované úmrtnosti na rakovinu průdušky, průdušnice a plíce
-počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz absolutně
-počet zemřelých na nádorová onemocnění ve věku 0-64 let podle skupin diagnóz – na 100 000 obyvatel
-hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ – muži
-hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ – ženy

•

cíl č. 8.3 - Diabetes mellitus
-vývoj počtu léčených diabetiků podle typu komplikací

•

cíl č. 8.5 - Orální zdraví
- počet ošetření a podíl preventivních prohlídek u praktických zubních lékařů.

Zprávu o zdraví – Liberecký kraj 2005 sestavila a, za podpory Krajského úřadu v Liberci, vydala
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci v roce 2006. Každým rokem ji
pravidelně aktualizuje.
Kompletní znění Zprávy o zdraví 2005 včetně poslední aktualizace z roku 2009 je umístěno na
http://www.khslbc.cz\Zpráva o zdraví.

Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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