
IČO/PČZ      

Příloha k výkazu L (MZ) 1-02 – Doplňková tabulka pro dětská a novorozenecká oddělení a pracoviště   
Rozpis ř. 41 a ř. 43, sl. 3 výkazu L (MZ) 1-02 (ř. 41 = oddělení dětské včetně novorozeneckého, ř. 43 = samostatné novorozenecké úseky) 
a ř. x, sl. 3 přílohy L (MZ) 1-02, týkající se novorozeneckého úseku při ženském oddělení. 

 oddělení     

 

Lůžka pro Č.ř. Počet stanovených lůžek k poslednímu dni sledovaného období 
a b 1 

fyziologické 21  
intermediární péči (nižší stupeň intenzivní péče) 22  novorozence 
JIP (vyšší stupeň intenzivní péče) 23  
standardní péči 24  
intermediární péči (nižší stupeň intenzivní péče) 25  starší děti 
JIP (vyšší stupeň intenzivní péče) 26  

doprovodné osoby (matky resp. jiného rodinného příslušníka) 27  
lůžka celkem (součet ř. 21 až 27) 28  

 Tabulka bude vyplněna za každé pracoviště samostatně 

 oddělení     

 

Lůžka pro Č.ř. Počet stanovených lůžek k poslednímu dni sledovaného období 
a b 1 

fyziologické 21  
intermediární péči (nižší stupeň intenzivní péče) 22  novorozence 
JIP (vyšší stupeň intenzivní péče) 23  
standardní péči 24  
intermediární péči (nižší stupeň intenzivní péče) 25  starší děti 
JIP (vyšší stupeň intenzivní péče) 26  

doprovodné osoby (matky resp. jiného rodinného příslušníka) 27  
lůžka celkem (součet ř. 21 až 27) 28  

 Tabulka bude vyplněna za každé pracoviště samostatně 

Vysvětlivky: 
novorozenci: věk 0 až 27 dokončených dnů života 
starší děti: věk 28 dnů až 18 dokončených let 
 

Příloha k výkazu L (MZ) 1-02 – Doplňková tabulka - sociální pobytové služby (zákon č. 108/2006 Sb.)  

 Č.ř. Počet vyčleněných lůžek Počet klientů (pobytů) Počet ošetřovacích dnů 
a b 1 2 3 

Sociální pobytové služby 31    
 



IČO/PČZ      

Příloha k výkazu L (MZ) 1-02 – Doplňková tabulka pro ženská oddělení nemocnic  
Doplňková tabulka pro ženská oddělení nemocnic se vyplňuje pouze k 31.12. 

 oddělení     

I. Porodnická činnost 

 Č.ř. Celkem 
a b 1 

Počet porodů 1) 1  

utajených porodů 2) 2  

porodů mimo zdravotnické zařízení 3) 3  z toho 

z toho porodů plánovaně doma 4) 4  

Úmrtí žen v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím 5) 5  

II. Gynekologická činnost 

 Č.ř. Celkem 
a b 1 

Počet operovaných žen 6) 6  

z toho s regionální lymfadenektomií 7  

Počet zemřelých žen na ženském oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním 8  

z toho operovaných 9  

1) Vykazují se všechny porody vedené v ústavu, tedy i porody, při nichž ženy byly přivezeny k ošetření ve III. nebo IV. době porodní 
(při narození dítěte mimo ústav - viz 3) ). 

2) Počet porodů splňujících kritéria pro utajený porod vycházející ze zákona o utajeném porodu č. 422/2004 Sb. (žena s trvalým pobytem na území ČR, 
která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem). 

3) Počet porodů, které proběhly ať zamýšleně nebo nezamýšleně mimo zdravotnické zařízení (např. doma, cestou, …). 

4) Počet porodů, které zamýšleně a plánovaně proběhly doma. Zapíše se počet žen, u nichž provedlo zdravotnické zařízení pouze porodní ošetření. 
5) Vykazují se všechna mateřská úmrtí, tj. i žen zemřelých na jiných odděleních. 
6) Uvede se zde nejen počet operovaných žen, které byly hospitalizovány (včetně potratů), ale i žen, které byly operovány ambulantně. 

 


