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Úvod
Cílem naší práce bylo zjistit zastoupení jednotlivých diagnóz v urologické ambulanci krajského pracoviště dle MKN-10.

Materiál a metody
Retrospektivně jsme zhodnotili období od 1.1.2017 do 31.12.2017. Zkoumali jsme počty pacientů, kteří navštívili ambulanci
a roztřídili je dle pohlaví, věku a jednotlivých diagnóz. Posuzovali jsme pomocí vyhledávání unikátním rodným číslem,
nikoli dle počtu návštěv.

Výsledky
V daném období 1 roku bylo ošetřeno celkem 5506 pacientů. Z toho 73 % mužů a 27 % žen. Průměrný věk
pacientů byl 60,8 let. V souboru jsme zjistili, že absolutně nejčastější diagnózou byla benigní hyperplázie prostaty,
pro tuto bylo ošetřeno 1351 pacientů, tj. 24 %.
21 % ze všech pacientů mělo nádorovou diagnózu, u žen to bylo u 17 % a u mužů 83 %. Absolutně nejčastějším
nádorem byl karcinom prostaty (44 %), dalším v pořadí byl karcinom močového měchýře (30 % v celém souboru,
z toho 26 % žen a 74 % mužů) a dále karcinom ledviny (20 % celkem, z toho 41 % žen a 59 % mužů).
Pro urolitiázu jsme ošetřili celkem 680 pacientů, tj. 12 % pacientů, z toho 38 % žen a 62 % mužů.
Mezi méně zastoupená onemocnění patřily infekce močových cest s celkovými 11 % pacientů, z toho 59 % mužů,
41 % žen, dále hematurie s absolutními 3 % klientů, striktury uretry s celkem 2,5 % ošetřených a fimózy s
absolutními 2,5 % pacientů.

Závěr
Zjistili jsme, že klientelu v urologické ambulanci krajského pracoviště tvoří ze ¾ muži.
Nejčastější diagnózou je stále benigní hyperplázie prostaty, další velmi významnou diagnózou
jsou karcinomy. Následně chceme porovnat výskyt diagnóz s privátní ambulancí.
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Graf č.2 – četnost onkologických diagnóz

