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Obsah

• Prach – rozdělení, limity, zdravotní dopady
• Rizika expozice ve venkovním ovzduší -

základní zdravotní ukazatele
• Pracovní prostředí - rizika při práci
• Závěr
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Prach a jeho účinky

• S fibrogenním účinkem a s možným 
fibrogenním účinkem (křemen, koks, 
horninové prachy, slévárenský prach, 
svářečské dýmy

• S nespecifickým účinkem (cement, hliník, 
ocelárenská struska, oxidy železa, popílek, 
prach z umělého brusiva, vápenec)
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Prach a jeho účinky

• S dráždivým účinkem (textilní, živočišné, 
rostlinné prachy, prachy z exotických dřevin a 
tvrdých dřev, z broušení pneumatik, 
sklolaminátů, umělých pryskyřic)

• Minerální vláknité prachy (azbest, umělá 
minerální vlákna) – účinek karcinogenní, 
fibrogenní, dráždivý
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Prach a jeho účinky

• Prach je nosičem chemických látek 
(PAU, benzen, těžké kovy), alergenů, 
plísní, mikroorganismů
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Limity prachu

Pracovní prostředí
(pobyt 8 hodin)

• fibrogenní 2,0 mg/m3 –
respirabilní prašnost

• možný fibrogenní 4 - 6 mg/m3 –
celková prašnost

• nespecifický 10 mg/m3 – celková
• dráždivý 2 – 6 mg/m3 – celková

• azbest 0,1
• umělá minerální vlákna 1,0 

(počet respirabilních vláken/cm3)

Venkovní ovzduší
(pobyt 1 – 6 hodin denně)

• denní limit 50 μg/m3
• roční limit 40 μg/m3

• Doporučená koncentrace 
WHO 20 μg/m3

Vnitřní ovzduší
(pobyt 18 – 23 hodin denně)
• limitem je hodinová 

koncentrace 150 μg/m3



7Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz

Zdravotní dopady

• Akutní projevy – kašel, ARO, dráždění sliznic 
(velké částice), zhoršení stávajících onemocnění 
dýchacích cest a kardiovaskulárních onemocnění, 
zvýšení hospitalizace a úmrtnosti

• Chronické projevy – nemoci dýchacího (zánět 
průdušek, plic) a oběhového systému, předčasná 
úmrtí, pokles plicních funkcí, alergie, astma,

• Možné karcinogenní a mutagenní účinky –
nádorová onemocnění, vývojové vady
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Střední délka života

Střední délka života při narození
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Střední délka života
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Nejsou data

Min = 72

Střední délka života při narození muži

2009

Česko
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<= 78.8
Nejsou data

Min = 78

Střední délka života při narození ženy
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Zdroj: ÚZIS

MSK 72,45
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MSK 79,41
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Střední délka života

Zdroj: ÚZIS

Střední délka života při narození (rok 2009)
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stř.d.života

		Střední délka života při narození - muži

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		72.3		72.9		73.3		72.1		70

		2009		72.2		72.9		73		71.9		70.4

		Střední délka života při narození - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		78.3		79.6		79.8		80.6		78.5

		2009		78.7		80.2		79.9		80.1		79

		Střední délka života při narození - 2009

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		MS kraj		Česká republika

		muži		72.2		72.9		73		71.9		70.4		72.45		74.2

		ženy		78.7		80.2		79.9		80.1		79		79.41		80.1





stř.d.života

		



muži

ženy

roky

Střední délka života při narození (rok 2009)



SDR

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1080.2		926.8		968.4		1002		946.7		899.6

		2004		832		874		893.2		800.3		829.4		851.9

		2005		1027.5		905.3		870.6		855.1		1143.4		837.6

		2006		834.5		813.1		716.1		782.8		864.6		789.3

		2007		761.6		759.5		686.3		751.9		928.5		767.5

		2008		790		745.2		780.1		834		837.9		746.2

		2009		758.5		738		831.7		835		889.7		743.9

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1495.8		1362.8		1190.6		1347.3		1287.7		1164.9

		2004		1058		1124.5		1141.9		1150		1314.1		1106.6

		2005		1286		1117.3		1028.9		1213.3		1640.7		1076.7

		2006		1064.8		1193.5		907.7		1084.2		1135.3		1024.1

		2007		962.1		960.2		911.2		1021		1217.6		991.2

		2008		969.5		944.8		1092		1071.2		1146.7		966.5

		2009		965.8		1010.5		1162.7		1125.8		1309		962.5

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		803.2		611.3		777.4		747.4		724.3		703.6

		2004		667.3		658.8		724.8		569.2		478.8		661.9

		2005		813.5		743.3		733.2		578.8		801		657.2

		2006		680.2		554.5		560.4		569.7		660.8		613.2

		2007		588.5		598.6		504.7		536.5		722.2		595.4

		2008		635.4		605.3		548		665.3		574.9		576.7

		2009		590		524.9		604.8		616.7		585.2		576.5

		SDR celkem

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1999		1279.0		723.8		1178.9		710.5

		2000		1274.0		708.4		1161.5		690.4

		2001		1262.3		720.4		1131.9		684.8

		2002		1267.1		718.7		1146.2		685.8

		2003		1296.1		726.9		1164.8		703.5		1190.6		777.4

		2004		1240.8		685.7		1106.5		661.8		1141.9		724.8

		2005		1165.0		689.3		1076.6		657.2		1028.9		733.2

		2006		1125.0		646.6		1024.0		613.2		907.7		560.4

		2007		1096.3		617.3		991.2		595.4		911.2		504.7

		2008		1096.1		614.7		966.5		576.7		1092		548

		2009		1080.9		620.4		962.5		576.5		1162.7		604.8

		SDR na nemoci oběhové soustavy

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		661.2		412.7		615.6		407.3

		1999		650.4		410.1		602.7		401.4

		2000		607.8		379.7		576.8		378.9

		2001		614.5		404.7		558.2		375.8

		2002		613.0		401.2		560.5		379.4

		2003		642.5		410.0		568.5		384.3		672.9		458.2

		2004		589.1		364.3		530.8		356.8		590.3		390.4

		2005		569.8		380.4		508.0		351.0		539.1		418.9

		2006		538.2		348.6		477.8		318.2		470.2		304.8

		2007		509.9		326.0		453.7		306.8		390.4		261.3

		2008		502.6		319.7		437.1		292.3		599.1		289.7

		2009		492.4		319.9		436.0		296.2		559.5		303.1

		SDR na novotvary

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		354.9		177.8		329.9		178.5

		1999		341.8		172.4		321.4		180.2

		2000		354.3		184.3		326.6		178.6

		2001		351.7		177.9		317.3		179.0

		2002		342.5		174.4		323.2		175.3

		2003		333.4		170.0		321.0		177.4		228.5		200

		2004		340.4		180.7		315.1		172.9		233.3		173.5

		2005		299.1		167.8		296.7		166.0		246.5		164.3

		2006		298.4		163.2		286.8		164.9		221.6		122.4

		2007		286.3		155.4		277.5		157.0		277.3		117.1

		2008		296.5		152.4		272.8		155.2		242.1		161.7

		2009		281.7		153.0		268.9		150.7		302		149.8
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		Standardizovaná incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		39.7		33.3		29.2		40.3		46.3		49.7

		2004		32.3		46		31.9		44.1		36.8		51.4

		2005		46.9		24.2		47.6		53.5		54.9		49.6

		2006		16.7		35.3		42.2		43.1		75.4		48.5

		2007		62.9		25.1		32.2		51.8		72.3		49

		2008		21.7		50.7		26.7		23.8		74.2		48.8

		Standardizovaná incidence ZN tlustého střeva (C18) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		48.6		28.3		36.4		28.2				37

		2004		33.6		51.1		33.6		24.1		46.7		35.5

		2005		38.4		38.2		39.3		45.5		53.4		34.9

		2006		52.5		21.2		34.4		27.2		63.7		34.3

		2007		35.4		28		33.5		34		32.8		33.2

		2008		46		22.5		51		20.1		17.3		34.1

		Standardizovaná incidence ZN rektosigmoideálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		21.2		29		21		23.4		16.8		27.3

		2004		15.2		21		25.6		37.8		16.3		28.8

		2005		23.4		21.3		26		20.1		27.4		27.2

		2006		36.3		11.3		38.8		36.3		27.8		25.6

		2007		9.3		27.2		24		18.4		24.3		25.6

		2008		30.4		21.6		34		34.3		27.7		26.3

		Standardizovaná incidence zhoubného melanomu kůže (C43) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		6.4		20.3		10.8		10.1		6.1		14.6

		2004		7.3		4.9		21.4		7		6.4		13.8

		2005		32.1		26.8		25.2		7.2		11.9		15.2

		2006		7.4		14.8		13		28.7		4.4		14.3

		2007		20.3		26.8		20.7		14.3		36.7		16.2

		2008		21		29.3		8.1		9.9		23.6		14.9
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		Počet léčených diabetiků na 100 tisíc obyvatel

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		8426.5		1927.3		4379.6		6723.8		9521.7		6726.4

		2004		8703		1958		4362.8		6815.8		9552.6		6967.1

		2005		9376.2		2266.8		4367.4		6855.8		7395.6		7212

		2006		8252.6		2411.3		4466.5		5968.8		7368.7		7276.3

		2007		8034.2		2384.3		4634.3		5600.4		7508.9		7272.4

		2008		8219.5		2523.3		4907.4		5989.2		8051.5		7390.1

		2009		6784.7		2460		5281.3		6552.8		8316.6		7455.4
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Standardizovaná úmrtnost

<= 1200
<= 1120
<= 1040
<= 960
<= 880
Nejsou data

Min = 800

SDR celkem muži

2009

Česko
962.5

<= 700
<= 660
<= 620
<= 580
<= 540
Nejsou data

Min = 500

SDR celkem ženy

2009

Česko
576.5

Zdroj: ÚZIS

MSK 1080,9
Kopřivnice 1162,7

MSK 620,4
Kopřivnice 604,8
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Standardizovaná úmrtnost

Zdroj: ÚZIS
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stř.d.života

		Střední délka života při narození - muži

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		72.3		72.9		73.3		72.1		70

		2009		72.2		72.9		73		71.9		70.4

		Střední délka života při narození - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		78.3		79.6		79.8		80.6		78.5

		2009		78.7		80.2		79.9		80.1		79

		Střední délka života při narození - 2009

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		MS kraj		Česká republika

		muži		72.2		72.9		73		71.9		70.4		72.45		74.2

		ženy		78.7		80.2		79.9		80.1		79		79.41		80.1





stř.d.života

		



muži

ženy

roky

Střední délka života při narození (rok 2009)



SDR

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1080.2		926.8		968.4		1002		946.7		899.6

		2004		832		874		893.2		800.3		829.4		851.9

		2005		1027.5		905.3		870.6		855.1		1143.4		837.6

		2006		834.5		813.1		716.1		782.8		864.6		789.3

		2007		761.6		759.5		686.3		751.9		928.5		767.5

		2008		790		745.2		780.1		834		837.9		746.2

		2009		758.5		738		831.7		835		889.7		743.9

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1495.8		1362.8		1190.6		1347.3		1287.7		1164.9

		2004		1058		1124.5		1141.9		1150		1314.1		1106.6

		2005		1286		1117.3		1028.9		1213.3		1640.7		1076.7

		2006		1064.8		1193.5		907.7		1084.2		1135.3		1024.1

		2007		962.1		960.2		911.2		1021		1217.6		991.2

		2008		969.5		944.8		1092		1071.2		1146.7		966.5

		2009		965.8		1010.5		1162.7		1125.8		1309		962.5

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		803.2		611.3		777.4		747.4		724.3		703.6

		2004		667.3		658.8		724.8		569.2		478.8		661.9

		2005		813.5		743.3		733.2		578.8		801		657.2

		2006		680.2		554.5		560.4		569.7		660.8		613.2

		2007		588.5		598.6		504.7		536.5		722.2		595.4

		2008		635.4		605.3		548		665.3		574.9		576.7

		2009		590		524.9		604.8		616.7		585.2		576.5

		SDR celkem

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1999		1279.0		723.8		1178.9		710.5

		2000		1274.0		708.4		1161.5		690.4

		2001		1262.3		720.4		1131.9		684.8

		2002		1267.1		718.7		1146.2		685.8

		2003		1296.1		726.9		1164.8		703.5		1190.6		777.4

		2004		1240.8		685.7		1106.5		661.8		1141.9		724.8

		2005		1165.0		689.3		1076.6		657.2		1028.9		733.2

		2006		1125.0		646.6		1024.0		613.2		907.7		560.4

		2007		1096.3		617.3		991.2		595.4		911.2		504.7

		2008		1096.1		614.7		966.5		576.7		1092		548

		2009		1080.9		620.4		962.5		576.5		1162.7		604.8

		SDR na nemoci oběhové soustavy

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		661.2		412.7		615.6		407.3

		1999		650.4		410.1		602.7		401.4

		2000		607.8		379.7		576.8		378.9

		2001		614.5		404.7		558.2		375.8

		2002		613.0		401.2		560.5		379.4

		2003		642.5		410.0		568.5		384.3		672.9		458.2

		2004		589.1		364.3		530.8		356.8		590.3		390.4

		2005		569.8		380.4		508.0		351.0		539.1		418.9

		2006		538.2		348.6		477.8		318.2		470.2		304.8

		2007		509.9		326.0		453.7		306.8		390.4		261.3

		2008		502.6		319.7		437.1		292.3		599.1		289.7

		2009		492.4		319.9		436.0		296.2		559.5		303.1

		SDR na novotvary

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		354.9		177.8		329.9		178.5

		1999		341.8		172.4		321.4		180.2

		2000		354.3		184.3		326.6		178.6

		2001		351.7		177.9		317.3		179.0

		2002		342.5		174.4		323.2		175.3

		2003		333.4		170.0		321.0		177.4		228.5		200

		2004		340.4		180.7		315.1		172.9		233.3		173.5

		2005		299.1		167.8		296.7		166.0		246.5		164.3

		2006		298.4		163.2		286.8		164.9		221.6		122.4

		2007		286.3		155.4		277.5		157.0		277.3		117.1

		2008		296.5		152.4		272.8		155.2		242.1		161.7

		2009		281.7		153.0		268.9		150.7		302		149.8
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MSK muži

MSK ženy

ČR muži
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Kopřivnice ženy

SDR

SDR na novotvary



		Standardizovaná incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		39.7		33.3		29.2		40.3		46.3		49.7

		2004		32.3		46		31.9		44.1		36.8		51.4

		2005		46.9		24.2		47.6		53.5		54.9		49.6

		2006		16.7		35.3		42.2		43.1		75.4		48.5

		2007		62.9		25.1		32.2		51.8		72.3		49

		2008		21.7		50.7		26.7		23.8		74.2		48.8

		Standardizovaná incidence ZN tlustého střeva (C18) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		48.6		28.3		36.4		28.2				37

		2004		33.6		51.1		33.6		24.1		46.7		35.5

		2005		38.4		38.2		39.3		45.5		53.4		34.9

		2006		52.5		21.2		34.4		27.2		63.7		34.3

		2007		35.4		28		33.5		34		32.8		33.2

		2008		46		22.5		51		20.1		17.3		34.1

		Standardizovaná incidence ZN rektosigmoideálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		21.2		29		21		23.4		16.8		27.3

		2004		15.2		21		25.6		37.8		16.3		28.8

		2005		23.4		21.3		26		20.1		27.4		27.2

		2006		36.3		11.3		38.8		36.3		27.8		25.6

		2007		9.3		27.2		24		18.4		24.3		25.6

		2008		30.4		21.6		34		34.3		27.7		26.3

		Standardizovaná incidence zhoubného melanomu kůže (C43) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		6.4		20.3		10.8		10.1		6.1		14.6

		2004		7.3		4.9		21.4		7		6.4		13.8

		2005		32.1		26.8		25.2		7.2		11.9		15.2

		2006		7.4		14.8		13		28.7		4.4		14.3

		2007		20.3		26.8		20.7		14.3		36.7		16.2

		2008		21		29.3		8.1		9.9		23.6		14.9
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		Počet léčených diabetiků na 100 tisíc obyvatel

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		8426.5		1927.3		4379.6		6723.8		9521.7		6726.4

		2004		8703		1958		4362.8		6815.8		9552.6		6967.1

		2005		9376.2		2266.8		4367.4		6855.8		7395.6		7212

		2006		8252.6		2411.3		4466.5		5968.8		7368.7		7276.3

		2007		8034.2		2384.3		4634.3		5600.4		7508.9		7272.4

		2008		8219.5		2523.3		4907.4		5989.2		8051.5		7390.1

		2009		6784.7		2460		5281.3		6552.8		8316.6		7455.4
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Standardizovaná úmrtnost

Zdroj: ÚZIS
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stř.d.života

		Střední délka života při narození - muži

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		72.3		72.9		73.3		72.1		70

		2009		72.2		72.9		73		71.9		70.4

		Střední délka života při narození - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		78.3		79.6		79.8		80.6		78.5

		2009		78.7		80.2		79.9		80.1		79

		Střední délka života při narození - 2009

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		MS kraj		Česká republika

		muži		72.2		72.9		73		71.9		70.4		72.45		74.2

		ženy		78.7		80.2		79.9		80.1		79		79.41		80.1





stř.d.života

		



muži

ženy

roky

Střední délka života při narození (rok 2009)



SDR

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1080.2		926.8		968.4		1002		946.7		899.6

		2004		832		874		893.2		800.3		829.4		851.9

		2005		1027.5		905.3		870.6		855.1		1143.4		837.6

		2006		834.5		813.1		716.1		782.8		864.6		789.3

		2007		761.6		759.5		686.3		751.9		928.5		767.5

		2008		790		745.2		780.1		834		837.9		746.2

		2009		758.5		738		831.7		835		889.7		743.9

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1495.8		1362.8		1190.6		1347.3		1287.7		1164.9

		2004		1058		1124.5		1141.9		1150		1314.1		1106.6

		2005		1286		1117.3		1028.9		1213.3		1640.7		1076.7

		2006		1064.8		1193.5		907.7		1084.2		1135.3		1024.1

		2007		962.1		960.2		911.2		1021		1217.6		991.2

		2008		969.5		944.8		1092		1071.2		1146.7		966.5

		2009		965.8		1010.5		1162.7		1125.8		1309		962.5

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		803.2		611.3		777.4		747.4		724.3		703.6

		2004		667.3		658.8		724.8		569.2		478.8		661.9

		2005		813.5		743.3		733.2		578.8		801		657.2

		2006		680.2		554.5		560.4		569.7		660.8		613.2

		2007		588.5		598.6		504.7		536.5		722.2		595.4

		2008		635.4		605.3		548		665.3		574.9		576.7

		2009		590		524.9		604.8		616.7		585.2		576.5

		SDR celkem

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1999		1279.0		723.8		1178.9		710.5

		2000		1274.0		708.4		1161.5		690.4

		2001		1262.3		720.4		1131.9		684.8

		2002		1267.1		718.7		1146.2		685.8

		2003		1296.1		726.9		1164.8		703.5		1190.6		777.4

		2004		1240.8		685.7		1106.5		661.8		1141.9		724.8

		2005		1165.0		689.3		1076.6		657.2		1028.9		733.2

		2006		1125.0		646.6		1024.0		613.2		907.7		560.4

		2007		1096.3		617.3		991.2		595.4		911.2		504.7

		2008		1096.1		614.7		966.5		576.7		1092		548

		2009		1080.9		620.4		962.5		576.5		1162.7		604.8

		SDR na nemoci oběhové soustavy

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		661.2		412.7		615.6		407.3

		1999		650.4		410.1		602.7		401.4

		2000		607.8		379.7		576.8		378.9

		2001		614.5		404.7		558.2		375.8

		2002		613.0		401.2		560.5		379.4

		2003		642.5		410.0		568.5		384.3		672.9		458.2

		2004		589.1		364.3		530.8		356.8		590.3		390.4

		2005		569.8		380.4		508.0		351.0		539.1		418.9

		2006		538.2		348.6		477.8		318.2		470.2		304.8

		2007		509.9		326.0		453.7		306.8		390.4		261.3

		2008		502.6		319.7		437.1		292.3		599.1		289.7

		2009		492.4		319.9		436.0		296.2		559.5		303.1

		SDR na novotvary

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		354.9		177.8		329.9		178.5

		1999		341.8		172.4		321.4		180.2

		2000		354.3		184.3		326.6		178.6

		2001		351.7		177.9		317.3		179.0

		2002		342.5		174.4		323.2		175.3

		2003		333.4		170.0		321.0		177.4		228.5		200

		2004		340.4		180.7		315.1		172.9		233.3		173.5

		2005		299.1		167.8		296.7		166.0		246.5		164.3

		2006		298.4		163.2		286.8		164.9		221.6		122.4

		2007		286.3		155.4		277.5		157.0		277.3		117.1

		2008		296.5		152.4		272.8		155.2		242.1		161.7

		2009		281.7		153.0		268.9		150.7		302		149.8
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		Standardizovaná incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		39.7		33.3		29.2		40.3		46.3		49.7

		2004		32.3		46		31.9		44.1		36.8		51.4

		2005		46.9		24.2		47.6		53.5		54.9		49.6

		2006		16.7		35.3		42.2		43.1		75.4		48.5

		2007		62.9		25.1		32.2		51.8		72.3		49

		2008		21.7		50.7		26.7		23.8		74.2		48.8

		Standardizovaná incidence ZN tlustého střeva (C18) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		48.6		28.3		36.4		28.2				37

		2004		33.6		51.1		33.6		24.1		46.7		35.5

		2005		38.4		38.2		39.3		45.5		53.4		34.9

		2006		52.5		21.2		34.4		27.2		63.7		34.3

		2007		35.4		28		33.5		34		32.8		33.2

		2008		46		22.5		51		20.1		17.3		34.1

		Standardizovaná incidence ZN rektosigmoideálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		21.2		29		21		23.4		16.8		27.3

		2004		15.2		21		25.6		37.8		16.3		28.8

		2005		23.4		21.3		26		20.1		27.4		27.2

		2006		36.3		11.3		38.8		36.3		27.8		25.6

		2007		9.3		27.2		24		18.4		24.3		25.6

		2008		30.4		21.6		34		34.3		27.7		26.3

		Standardizovaná incidence zhoubného melanomu kůže (C43) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		6.4		20.3		10.8		10.1		6.1		14.6

		2004		7.3		4.9		21.4		7		6.4		13.8

		2005		32.1		26.8		25.2		7.2		11.9		15.2

		2006		7.4		14.8		13		28.7		4.4		14.3

		2007		20.3		26.8		20.7		14.3		36.7		16.2

		2008		21		29.3		8.1		9.9		23.6		14.9
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		Počet léčených diabetiků na 100 tisíc obyvatel

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		8426.5		1927.3		4379.6		6723.8		9521.7		6726.4

		2004		8703		1958		4362.8		6815.8		9552.6		6967.1

		2005		9376.2		2266.8		4367.4		6855.8		7395.6		7212

		2006		8252.6		2411.3		4466.5		5968.8		7368.7		7276.3

		2007		8034.2		2384.3		4634.3		5600.4		7508.9		7272.4

		2008		8219.5		2523.3		4907.4		5989.2		8051.5		7390.1

		2009		6784.7		2460		5281.3		6552.8		8316.6		7455.4
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stř.d.života

		Střední délka života při narození - muži

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		72.3		72.9		73.3		72.1		70

		2009		72.2		72.9		73		71.9		70.4

		Střední délka života při narození - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		78.3		79.6		79.8		80.6		78.5

		2009		78.7		80.2		79.9		80.1		79

		Střední délka života při narození - 2009

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		MS kraj		Česká republika

		muži		72.2		72.9		73		71.9		70.4		72.45		74.2

		ženy		78.7		80.2		79.9		80.1		79		79.41		80.1





stř.d.života

		



muži

ženy

roky

Střední délka života při narození (rok 2009)



SDR

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1080.2		926.8		968.4		1002		946.7		899.6

		2004		832		874		893.2		800.3		829.4		851.9

		2005		1027.5		905.3		870.6		855.1		1143.4		837.6

		2006		834.5		813.1		716.1		782.8		864.6		789.3

		2007		761.6		759.5		686.3		751.9		928.5		767.5

		2008		790		745.2		780.1		834		837.9		746.2

		2009		758.5		738		831.7		835		889.7		743.9

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1495.8		1362.8		1190.6		1347.3		1287.7		1164.9

		2004		1058		1124.5		1141.9		1150		1314.1		1106.6

		2005		1286		1117.3		1028.9		1213.3		1640.7		1076.7

		2006		1064.8		1193.5		907.7		1084.2		1135.3		1024.1

		2007		962.1		960.2		911.2		1021		1217.6		991.2

		2008		969.5		944.8		1092		1071.2		1146.7		966.5

		2009		965.8		1010.5		1162.7		1125.8		1309		962.5

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		803.2		611.3		777.4		747.4		724.3		703.6

		2004		667.3		658.8		724.8		569.2		478.8		661.9

		2005		813.5		743.3		733.2		578.8		801		657.2

		2006		680.2		554.5		560.4		569.7		660.8		613.2

		2007		588.5		598.6		504.7		536.5		722.2		595.4

		2008		635.4		605.3		548		665.3		574.9		576.7

		2009		590		524.9		604.8		616.7		585.2		576.5

		SDR celkem

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1999		1279.0		723.8		1178.9		710.5

		2000		1274.0		708.4		1161.5		690.4

		2001		1262.3		720.4		1131.9		684.8

		2002		1267.1		718.7		1146.2		685.8

		2003		1296.1		726.9		1164.8		703.5		1190.6		777.4

		2004		1240.8		685.7		1106.5		661.8		1141.9		724.8

		2005		1165.0		689.3		1076.6		657.2		1028.9		733.2

		2006		1125.0		646.6		1024.0		613.2		907.7		560.4

		2007		1096.3		617.3		991.2		595.4		911.2		504.7

		2008		1096.1		614.7		966.5		576.7		1092		548

		2009		1080.9		620.4		962.5		576.5		1162.7		604.8

		SDR na nemoci oběhové soustavy

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		661.2		412.7		615.6		407.3

		1999		650.4		410.1		602.7		401.4

		2000		607.8		379.7		576.8		378.9

		2001		614.5		404.7		558.2		375.8

		2002		613.0		401.2		560.5		379.4

		2003		642.5		410.0		568.5		384.3		672.9		458.2

		2004		589.1		364.3		530.8		356.8		590.3		390.4

		2005		569.8		380.4		508.0		351.0		539.1		418.9

		2006		538.2		348.6		477.8		318.2		470.2		304.8

		2007		509.9		326.0		453.7		306.8		390.4		261.3

		2008		502.6		319.7		437.1		292.3		599.1		289.7

		2009		492.4		319.9		436.0		296.2		559.5		303.1

		SDR na novotvary

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		354.9		177.8		329.9		178.5

		1999		341.8		172.4		321.4		180.2

		2000		354.3		184.3		326.6		178.6

		2001		351.7		177.9		317.3		179.0

		2002		342.5		174.4		323.2		175.3

		2003		333.4		170.0		321.0		177.4		228.5		200

		2004		340.4		180.7		315.1		172.9		233.3		173.5

		2005		299.1		167.8		296.7		166.0		246.5		164.3

		2006		298.4		163.2		286.8		164.9		221.6		122.4

		2007		286.3		155.4		277.5		157.0		277.3		117.1

		2008		296.5		152.4		272.8		155.2		242.1		161.7

		2009		281.7		153.0		268.9		150.7		302		149.8
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		Standardizovaná incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		39.7		33.3		29.2		40.3		46.3		49.7

		2004		32.3		46		31.9		44.1		36.8		51.4

		2005		46.9		24.2		47.6		53.5		54.9		49.6

		2006		16.7		35.3		42.2		43.1		75.4		48.5

		2007		62.9		25.1		32.2		51.8		72.3		49

		2008		21.7		50.7		26.7		23.8		74.2		48.8

		Standardizovaná incidence ZN tlustého střeva (C18) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		48.6		28.3		36.4		28.2				37

		2004		33.6		51.1		33.6		24.1		46.7		35.5

		2005		38.4		38.2		39.3		45.5		53.4		34.9

		2006		52.5		21.2		34.4		27.2		63.7		34.3

		2007		35.4		28		33.5		34		32.8		33.2

		2008		46		22.5		51		20.1		17.3		34.1

		Standardizovaná incidence ZN rektosigmoideálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		21.2		29		21		23.4		16.8		27.3

		2004		15.2		21		25.6		37.8		16.3		28.8

		2005		23.4		21.3		26		20.1		27.4		27.2

		2006		36.3		11.3		38.8		36.3		27.8		25.6

		2007		9.3		27.2		24		18.4		24.3		25.6

		2008		30.4		21.6		34		34.3		27.7		26.3

		Standardizovaná incidence zhoubného melanomu kůže (C43) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		6.4		20.3		10.8		10.1		6.1		14.6

		2004		7.3		4.9		21.4		7		6.4		13.8

		2005		32.1		26.8		25.2		7.2		11.9		15.2

		2006		7.4		14.8		13		28.7		4.4		14.3

		2007		20.3		26.8		20.7		14.3		36.7		16.2

		2008		21		29.3		8.1		9.9		23.6		14.9
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		Počet léčených diabetiků na 100 tisíc obyvatel

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		8426.5		1927.3		4379.6		6723.8		9521.7		6726.4

		2004		8703		1958		4362.8		6815.8		9552.6		6967.1

		2005		9376.2		2266.8		4367.4		6855.8		7395.6		7212

		2006		8252.6		2411.3		4466.5		5968.8		7368.7		7276.3

		2007		8034.2		2384.3		4634.3		5600.4		7508.9		7272.4

		2008		8219.5		2523.3		4907.4		5989.2		8051.5		7390.1

		2009		6784.7		2460		5281.3		6552.8		8316.6		7455.4
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Živě narození s vrozenou vadou a 
nízkou porodní hmotností

Zdroj: ÚZIS
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		6073 Zhoubné novotvary - dg C 18 - evr. stand. - muži

				MSK				ČR				Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži+ženy

		1995		45.2		28.2		42.1		26.5

		1996		45.3		30.1		42.5		27.6

		1997		48.1		24.5		48		26.5

		1998		49.9		26		45.5		28.1

		1999		55.8		27.3		48.2		26.6

		2000		55		30		47.7		26.7

		2001		65.8		32.3		49.9		28

		2002		62.3		29		52		27.6

		2003		54.8		34.8		50.7		27.6		36.4

		2004		57.8		30.7		47.7		26.8		33.6

		2005		50.5		31.2		48.9		25.1		39.3

		2006		46.6		30.8		46		26.2		34.4

		2007		50		26.1		45.9		24.1		33.5

		2008		52.1		26.6		46.9		25		51

		6083 Zhoubné novotvary dg C19, C20, C21

				MSK				ČR				Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži+ženy

		1995		41		19.8		39.2		18.4

		1996		46.8		21.4		40.8		18.6

		1997		43.9		19		42		18.6

		1998		41.4		21.8		41		18.9

		1999		43.2		19		40.1		19.3

		2000		43.2		21.3		40.6		18

		2001		42.2		19.3		39.8		18.5

		2002		47.5		21		42.2		19.1

		2003		41.5		21.6		39.4		18.4		21

		2004		45.8		18.5		41.8		18.9		25.6

		2005		36.7		17.9		39.5		17.8		26

		2006		44		17.4		37.8		16.3		38.8

		2007		41.5		16.8		36.9		17.1		24

		2008		40.8		21.6		37.4		17.8		34

		6113 Zhoubné novotvary - dg C 33, C34

				MSK				ČR				Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži+ženy

		1995		117.3		18.9		102.9		17.6

		1996		115.0		18.6		109.3		18.6

		1997		104.9		17.6		100.2		18.1

		1998		108.4		18.2		99.6		19.8

		1999		109.7		18.2		95.7		19.1

		2000		103.9		18.3		94.3		21.2

		2001		100.2		22.0		89.9		21.1

		2002		93.4		16.7		89.8		20.7

		2003		98.9		18.5		88.9		20.3		29.2

		2004		90.8		18.8		89.6		22.6		31.9

		2005		89.3		18.7		85.4		22.5		47.6

		2006		74.8		20.6		81.9		23.0		42.2

		2007		82.1		22.2		81.5		24.2		32.2

		2008		76.9		22.3		80.8		24.2		26.7

		6223 Zhoubné novotvary - dg C 50 - evr. stand. - ženy

				MSK		ČR		Kopřivnice

				ženy		ženy		ženy

		1995		67.5		75.6

		1996		71.5		74.1

		1997		75.6		74.4

		1998		74.1		75.9

		1999		76.9		80.4

		2000		73.9		78.2

		2001		84.4		82.5

		2002		82.5		85.5

		2003		81.9		91.6		81.9

		2004		85.1		87.7		100.1

		2005		75.7		84.4		102.4

		2006		89.2		88.4		138.2

		2007		86.8		97.0		134.7

		2008		88.9		93.9		113.2

		Zhoubné novotvary - dg C 53 - evr. stand. - ženy

				MSK		ČR		Kopřivnice

				ženy		ženy		ženy

		1995		21.1		20.8

		1996		22.4		19.9

		1997		16.9		18.4

		1998		18.6		19.0

		1999		17.0		19.7

		2000		16.6		18.3

		2001		18.2		18.2

		2002		19.3		18.8

		2003		18.5		17.5		24.7

		2004		15.1		17.7		17.3

		2005		16.1		16.9		17.8

		2006		15.2		17.9		13.9

		2007		15.9		16.2		20.8

		2008		15.9		16.8		13.6

		Zhoubné novotvary - dg C 54 - evr. stand. - ženy

				MSK		ČR		Kopřivnice

				ženy		ženy		ženy

		1995		27.1		25.6

		1996		25.9		25.1

		1997		26.1		26.3

		1998		26.3		26.4

		1999		22.5		25.3

		2000		28.0		25.0

		2001		24.8		25.4

		2002		26.3		25.5

		2003		27.8		25.6		27.7

		2004		28.6		25.9		65.2

		2005		24.5		25.6		45.8

		2006		24.4		26.5		23.6

		2007		28.5		24.6		24.6

		2008		27		25.8		24

		Zhoubné novotvary - dg C 56,C 57- evr. stand. - ženy

				MSK		ČR		Kopřivnice

				ženy		ženy		ženy

		1995		18.1		21.0

		1996		21.1		21.3

		1997		20.9		21.1

		1998		21.1		21.2

		1999		20.9		20.1

		2000		17.8		21.2

		2001		19.7		20.2

		2002		21.2		21.0

		2003		18.6		21.0		21.3

		2004		20.5		20.4		14.3

		2005		14.9		17.8		28.8

		2006		13.3		16.9		20

		2007		16.2		17.2		19.5

		2008		19.1		18		7.1

		Zhoubné novotvary - dg C 61 - evr. stand. - muži

				MSK		ČR		Kopřivnice

				muži		muži		muži

		1995		52.8		50.9

		1996		59.1		58.3

		1997		61.9		58.4

		1998		58.5		61.5

		1999		58		60.7

		2000		53.3		59.1

		2001		72.8		65.1

		2002		73.9		69.3

		2003		78.2		74.4		85.4

		2004		91.4		83		135.4

		2005		90.3		91.2		142.9

		2006		89		88.8		172.2

		2007		96.4		91.1		103.9

		2008		96.3		92.7		184.5

		Počet léčených pacientů-alergologie na 10 tis.obyv.

				MSK		ČR		Kopřivnice

		2000		487.2		612.4

		2001		502.6		642.7

		2002		561.3		822.3

		2003		590.2		861.8		1067.58		10

		2004		809.5		859.3		1126.09

		2005		902.9		885.5		1264.48

		2006		969.3		907.2		1251.53

		2007		996.0		890.3		1286.84

		2008		989.2		832.3		1300.38

		2009		846.5		972.0		1328.02

		Počet léčených diabetiků na 100 tis. Obyvatel

				MSK				ČR				Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži+ženy

		1996		5,055		6,025		5,148		6,118

		1997		5,379		6,322		5,310		6,315

		1998		5,758		6,636		5,421		6,389

		1999		5,709		6,649		5,573		6,545

		2000		6,032		6,902		5,932		6,789

		2001		5,994		6,808		5,944		6,761

		2002		6,331		7,247		6,129		6,927

		2003		6,547		7676		6,328		7105		4379.6

		2004		6,775		7794		6,601		7316		4362.8

		2005		6,925		8,029		6,818		7,587		4367.4

		2006		6,895		7,827		6,884		7,652		4466.5

		2007		7,010		8,028		6,871		7,658		4634.3

		2008		7,043		8,079		6,978		7,788		4907.4

		2009		7328		8044		7057		7839		5281.3

		0160 Kojenecká úmrtnost

				MSK		ČR		Kopřivnice

		1998		5.76		5.21

		1999		5.26		4.62

		2000		5.76		4.10

		2001		4.85		3.97

		2002		5.16		4.15

		2003		4.16		3.90		0

		2004		4.23		3.74		9

		2005		3.20		3.40		2.4

		2006		4.12		3.33		7

		2007		2.84		3.14		0

		2008		3.81		2.83		2.2

		2009		3.10		2.88		2.1

		0162 Novorozenecká úmrtnost

				MSK		ČR		Kopřivnice

		1998		3.70		3.19

		1999		2.98		2.92

		2000		3.19		2.54

		2001		2.82		2.34

		2002		3.76		2.71

		2003		2.51		2.36		0

		2004		2.54		2.29		9

		2005		1.97		2.02		0

		2006		2.75		2.32		2.3

		2007		1.94		2.05		0

		2008		2.54		1.81		2.2

		2009		1.66		1.64		0

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

				MSK		ČR		Kopřivnice

		2003		406.9		409.6		256.4

		2004		439.1		381.4		448.4

		2005		453.3		371.5		331

		2006		421.6		356.9		442.9

		2007		456.1		404.3		313.8

		2008		417.9		390.1		358.7

		Podíl živě narozených s nízkou porodní hmotností z celkového počtu živě narozených

				MSK		ČR		Kopřivnice

		2003		6.16		6.62		4.4

		2004		6.17		6.85		4.9

		2005		6.5		6.72		5.7

		2006		6.89		7.1		5.6

		2007		7.11		7.42		6.9

		2008		6.92		7.26		5.6

		2009		7.24		7.62		5.1
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Incidence

Incidence zhoubných novotvarů tlustého střeva - dg. C18
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ČR ženy

Incidence

Incidence zhoubných novotvarů konečníku - dg. C19, C20, C21
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MSK muži

MSK ženy

ČR muži

ČR ženy

Incidence

Incidence zhoubných novotvarů plic - dg. C33, C34



		



MSK ženy

ČR ženy

Kopřivnice ženy

Incidence

Incidence zhoubných novotvarů prsu žen - dg. C50



		



MSK ženy

ČR ženy

Kopřivnice ženy

Incidence

Incidence zhoubných novotvarů hrdla děložního - dg. C53



		



MSK ženy

ČR ženy

Kopřivnice ženy

Incidence

Incidence zhoubných novotvarů těla děložního - dg. C54



		



MSK ženy

ČR ženy

Kopřivnice ženy

Incidence

Incidence zhoubných novotvarů vaječníků a jiných neurč.ž.p.o. - dg. C56-57



		



MSK muži

ČR muži

Kopřivnice muži

Incidence

Incidence zhoubných novotvarů prostaty - dg. C61



		



MSK

ČR

Kopřivnice
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Počet léčených pacientů-alergologie na 10 tis. obyvatel
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Léčení diabetici na 100 tis. obyvatel
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Kojenecká úmrtnost
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MSK

ČR

Kopřivnice

Počet/10 000 ŽN

Živě narození s vrozenou vadou



		



MSK

ČR

Kopřivnice

%

Podíl živě narozených s nízkou porodní hmotností



		Počet obyvatel k 31.12.

		Roky		Moravskoslezský		Česko		Kopřivnice		ORP!

		1994

		1995

		1996		1,287,413		10,309,137

		1997		1,285,936		10,299,125

		1998		1,283,911		10,289,621

		1999		1,281,410		10,278,098

		2000		1,278,036		10,266,546

		2001		1,265,912		10,206,436

		2002		1,262,660		10,203,269

		2003		1,260,277		10,211,455		41,533

		2004		1,257,554		10,220,577		41,533

		2005		1,250,769		10,251,079		41,535

		2006		1,249,290		10,287,189		41,621

		2007		1,249,897		10,381,130		41,668

		2008		1,250,255		10,467,542		41,611

		2009		1,247,373		10,506,813		41,543

		Počet obyvatel k 31.12. - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		26642		20858		41533		52634		13233		10211455

		2004		26646		20786		41533		52525		13211		10220577

		2005		25778		18793		41535		48178		17551		10251079

		2006		25798		18828		41621		48217		17493		10287189

		2007		25852		18957		41668		48389		17486		10381130

		2008		25914		19102		41611		48404		17475		10467542

		2009		25926		19106		41543		48529		17459		10506813





		

		Zemřelí na ZN - dg C 33,C 34 - evr. stand. - muži																		Zemřelí na ZN - dg C 33,C 34 - evr. stand. - muži

		Roky		Moravskoslezský		Česko																2007		2008

		1994																		Bruntál		103.4		99.9

		1995		109.5		101.6														Frýdek-Místek		62.2		64.2

		1996		101.4		95.3														Karviná		92.9		73.4

		1997		96.6		94.7														Nový Jičín		68.4		37.3

		1998		96.2		89.1														Opava		71.7		61.1

		1999		99.6		89.1														Ostrava		74.7		73.3

		2000		93.3		90.2														Česko		71.3		67.6

		2001		95.7		85.8

		2002		87		84.1

		2003		87.1		81

		2004		91.1		82.1

		2005		81		77.2

		2006		71.8		73.8

		2007		77.5		71.3

		2008		67.9		67.6

		Zemřelí na ZN - dg C 33,34 - evr. stand. - ženy																		Zemřelí na ZN - dg C 33,34 - evr. stand. - ženy

		Roky		Moravskoslezský		Česko																2007		2008

		1994																		Bruntál		10.8		15.1

		1995		17.5		16.8														Frýdek-Místek		12.2		16.1

		1996		16.5		16.9														Karviná		16.3		21.9

		1997		14.4		16.3														Nový Jičín		18.4		19.2

		1998		15.2		16.9														Opava		13.0		16.7

		1999		14.7		18.3														Ostrava		22.8		17.3

		2000		15.7		18.2														Česko		19.1		19.3

		2001		18.7		19.1

		2002		16.3		18.2

		2003		15.1		18.9

		2004		17.8		18.6

		2005		15.9		18.8

		2006		19.2		19.7

		2007		16.8		19.1

		2008		18.0		19.3

		Zhoubné novotvary - dg C 33,34 - evr. stand. - muži																		Zhoubné novotvary - dg C 33,34 - evr. stand. - muži

		Roky		Moravskoslezský		Česko														Roky		2007		2008

		1994		125		106.9														Bruntál		118.6		103.1

		1995		117.3		102.9														Frýdek-Místek		58.3		48.7

		1996		115		109.3														Karviná		89.5		93.8

		1997		104.9		100.2														Nový Jičín		77.7		56.1

		1998		108.4		99.6														Opava		67.8		69.4

		1999		109.7		95.7														Ostrava		91.2		85.4

		2000		103.9		94.3														Česko		81.5		80.8

		2001		100.2		89.9

		2002		93.4		89.8

		2003		98.9		88.9

		2004		90.8		89.6

		2005		89.3		85.4

		2006		74.8		81.9

		2007		82.1		81.5

		2008		76.9		80.8

		Zhoubné novotvary - dg C 33,C 34- evr. stand. - ženy																		Zhoubné novotvary - dg C 33,C 34- evr. stand. - ženy

		Roky		Moravskoslezský		Česko																2007		2008

		1994		16.6		18														Bruntál		15.9		29.5

		1995		18.9		17.6														Frýdek-Místek		17.2		16.9

		1996		18.6		18.8														Karviná		22.5		30.9

		1997		17.6		18.1														Nový Jičín		26.5		15.5

		1998		18.2		19.8														Opava		15.4		18.0

		1999		18.2		19.1														Ostrava		28.0		21.9

		2000		18.3		21.2														Česko		24.2		24.2

		2001		22.0		21.1

		2002		16.7		20.7

		2003		18.5		20.3

		2004		18.8		22.6

		2005		18.7		22.5

		2006		20.6		23

		2007		22.2		24.2

		2008		22.3		24.2
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		6073 Zhoubné novotvary - dg C 18 - evr. stand. - muži

				MSK				ČR				Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži+ženy

		1995		45.2		28.2		42.1		26.5

		1996		45.3		30.1		42.5		27.6

		1997		48.1		24.5		48		26.5

		1998		49.9		26		45.5		28.1

		1999		55.8		27.3		48.2		26.6

		2000		55		30		47.7		26.7

		2001		65.8		32.3		49.9		28

		2002		62.3		29		52		27.6

		2003		54.8		34.8		50.7		27.6		36.4

		2004		57.8		30.7		47.7		26.8		33.6

		2005		50.5		31.2		48.9		25.1		39.3

		2006		46.6		30.8		46		26.2		34.4

		2007		50		26.1		45.9		24.1		33.5

		2008		52.1		26.6		46.9		25		51

		6083 Zhoubné novotvary dg C19, C20, C21

				MSK				ČR				Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži+ženy

		1995		41		19.8		39.2		18.4

		1996		46.8		21.4		40.8		18.6

		1997		43.9		19		42		18.6

		1998		41.4		21.8		41		18.9

		1999		43.2		19		40.1		19.3

		2000		43.2		21.3		40.6		18

		2001		42.2		19.3		39.8		18.5

		2002		47.5		21		42.2		19.1

		2003		41.5		21.6		39.4		18.4		21

		2004		45.8		18.5		41.8		18.9		25.6

		2005		36.7		17.9		39.5		17.8		26

		2006		44		17.4		37.8		16.3		38.8

		2007		41.5		16.8		36.9		17.1		24

		2008		40.8		21.6		37.4		17.8		34

		6113 Zhoubné novotvary - dg C 33, C34

				MSK				ČR				Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži+ženy

		1995		117.3		18.9		102.9		17.6

		1996		115.0		18.6		109.3		18.6

		1997		104.9		17.6		100.2		18.1

		1998		108.4		18.2		99.6		19.8

		1999		109.7		18.2		95.7		19.1

		2000		103.9		18.3		94.3		21.2

		2001		100.2		22.0		89.9		21.1

		2002		93.4		16.7		89.8		20.7

		2003		98.9		18.5		88.9		20.3		29.2

		2004		90.8		18.8		89.6		22.6		31.9

		2005		89.3		18.7		85.4		22.5		47.6

		2006		74.8		20.6		81.9		23.0		42.2

		2007		82.1		22.2		81.5		24.2		32.2

		2008		76.9		22.3		80.8		24.2		26.7

		6223 Zhoubné novotvary - dg C 50 - evr. stand. - ženy

				MSK		ČR		Kopřivnice

				ženy		ženy		ženy

		1995		67.5		75.6

		1996		71.5		74.1

		1997		75.6		74.4

		1998		74.1		75.9

		1999		76.9		80.4

		2000		73.9		78.2

		2001		84.4		82.5

		2002		82.5		85.5

		2003		81.9		91.6		81.9

		2004		85.1		87.7		100.1

		2005		75.7		84.4		102.4

		2006		89.2		88.4		138.2

		2007		86.8		97.0		134.7

		2008		88.9		93.9		113.2

		Zhoubné novotvary - dg C 53 - evr. stand. - ženy

				MSK		ČR		Kopřivnice

				ženy		ženy		ženy

		1995		21.1		20.8

		1996		22.4		19.9

		1997		16.9		18.4

		1998		18.6		19.0

		1999		17.0		19.7

		2000		16.6		18.3

		2001		18.2		18.2

		2002		19.3		18.8

		2003		18.5		17.5		24.7

		2004		15.1		17.7		17.3

		2005		16.1		16.9		17.8

		2006		15.2		17.9		13.9

		2007		15.9		16.2		20.8

		2008		15.9		16.8		13.6

		Zhoubné novotvary - dg C 54 - evr. stand. - ženy

				MSK		ČR		Kopřivnice

				ženy		ženy		ženy

		1995		27.1		25.6

		1996		25.9		25.1

		1997		26.1		26.3

		1998		26.3		26.4

		1999		22.5		25.3

		2000		28.0		25.0

		2001		24.8		25.4

		2002		26.3		25.5

		2003		27.8		25.6		27.7

		2004		28.6		25.9		65.2

		2005		24.5		25.6		45.8

		2006		24.4		26.5		23.6

		2007		28.5		24.6		24.6

		2008		27		25.8		24

		Zhoubné novotvary - dg C 56,C 57- evr. stand. - ženy

				MSK		ČR		Kopřivnice

				ženy		ženy		ženy

		1995		18.1		21.0

		1996		21.1		21.3

		1997		20.9		21.1

		1998		21.1		21.2

		1999		20.9		20.1

		2000		17.8		21.2

		2001		19.7		20.2

		2002		21.2		21.0

		2003		18.6		21.0		21.3

		2004		20.5		20.4		14.3

		2005		14.9		17.8		28.8

		2006		13.3		16.9		20

		2007		16.2		17.2		19.5

		2008		19.1		18		7.1

		Zhoubné novotvary - dg C 61 - evr. stand. - muži

				MSK		ČR		Kopřivnice

				muži		muži		muži

		1995		52.8		50.9

		1996		59.1		58.3

		1997		61.9		58.4

		1998		58.5		61.5

		1999		58		60.7

		2000		53.3		59.1

		2001		72.8		65.1

		2002		73.9		69.3

		2003		78.2		74.4		85.4

		2004		91.4		83		135.4

		2005		90.3		91.2		142.9

		2006		89		88.8		172.2

		2007		96.4		91.1		103.9

		2008		96.3		92.7		184.5

		Počet léčených pacientů-alergologie na 10 tis.obyv.

				MSK		ČR		Kopřivnice

		2000		487.2		612.4

		2001		502.6		642.7

		2002		561.3		822.3

		2003		590.2		861.8		1067.58		10

		2004		809.5		859.3		1126.09

		2005		902.9		885.5		1264.48

		2006		969.3		907.2		1251.53

		2007		996.0		890.3		1286.84

		2008		989.2		832.3		1300.38

		2009		846.5		972.0		1328.02

		Počet léčených diabetiků na 100 tis. Obyvatel

				MSK				ČR				Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži+ženy

		1996		5,055		6,025		5,148		6,118

		1997		5,379		6,322		5,310		6,315

		1998		5,758		6,636		5,421		6,389

		1999		5,709		6,649		5,573		6,545

		2000		6,032		6,902		5,932		6,789

		2001		5,994		6,808		5,944		6,761

		2002		6,331		7,247		6,129		6,927

		2003		6,547		7676		6,328		7105		4379.6

		2004		6,775		7794		6,601		7316		4362.8

		2005		6,925		8,029		6,818		7,587		4367.4

		2006		6,895		7,827		6,884		7,652		4466.5

		2007		7,010		8,028		6,871		7,658		4634.3

		2008		7,043		8,079		6,978		7,788		4907.4

		2009		7328		8044		7057		7839		5281.3

		0160 Kojenecká úmrtnost

				MSK		ČR		Kopřivnice

		1998		5.76		5.21

		1999		5.26		4.62

		2000		5.76		4.10

		2001		4.85		3.97

		2002		5.16		4.15

		2003		4.16		3.90		0

		2004		4.23		3.74		9

		2005		3.20		3.40		2.4

		2006		4.12		3.33		7

		2007		2.84		3.14		0

		2008		3.81		2.83		2.2

		2009		3.10		2.88		2.1

		0162 Novorozenecká úmrtnost

				MSK		ČR		Kopřivnice

		1998		3.70		3.19

		1999		2.98		2.92

		2000		3.19		2.54

		2001		2.82		2.34

		2002		3.76		2.71

		2003		2.51		2.36		0

		2004		2.54		2.29		9

		2005		1.97		2.02		0

		2006		2.75		2.32		2.3

		2007		1.94		2.05		0

		2008		2.54		1.81		2.2

		2009		1.66		1.64		0

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

				MSK		ČR		Kopřivnice

		2003		406.9		409.6		256.4

		2004		439.1		381.4		448.4

		2005		453.3		371.5		331

		2006		421.6		356.9		442.9

		2007		456.1		404.3		313.8

		2008		417.9		390.1		358.7

		Podíl živě narozených s nízkou porodní hmotností z celkového počtu živě narozených

				MSK		ČR		Kopřivnice

		2003		6.16		6.62		4.4

		2004		6.17		6.85		4.9

		2005		6.5		6.72		5.7

		2006		6.89		7.1		5.6

		2007		7.11		7.42		6.9

		2008		6.92		7.26		5.6

		2009		7.24		7.62		5.1
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		Počet obyvatel k 31.12.

		Roky		Moravskoslezský		Česko		Kopřivnice		ORP!

		1994

		1995

		1996		1,287,413		10,309,137

		1997		1,285,936		10,299,125

		1998		1,283,911		10,289,621

		1999		1,281,410		10,278,098

		2000		1,278,036		10,266,546

		2001		1,265,912		10,206,436

		2002		1,262,660		10,203,269

		2003		1,260,277		10,211,455		41,533

		2004		1,257,554		10,220,577		41,533

		2005		1,250,769		10,251,079		41,535

		2006		1,249,290		10,287,189		41,621

		2007		1,249,897		10,381,130		41,668

		2008		1,250,255		10,467,542		41,611

		2009		1,247,373		10,506,813		41,543

		Počet obyvatel k 31.12. - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		26642		20858		41533		52634		13233		10211455

		2004		26646		20786		41533		52525		13211		10220577

		2005		25778		18793		41535		48178		17551		10251079

		2006		25798		18828		41621		48217		17493		10287189

		2007		25852		18957		41668		48389		17486		10381130

		2008		25914		19102		41611		48404		17475		10467542

		2009		25926		19106		41543		48529		17459		10506813





		

		Zemřelí na ZN - dg C 33,C 34 - evr. stand. - muži																		Zemřelí na ZN - dg C 33,C 34 - evr. stand. - muži

		Roky		Moravskoslezský		Česko																2007		2008

		1994																		Bruntál		103.4		99.9

		1995		109.5		101.6														Frýdek-Místek		62.2		64.2

		1996		101.4		95.3														Karviná		92.9		73.4

		1997		96.6		94.7														Nový Jičín		68.4		37.3

		1998		96.2		89.1														Opava		71.7		61.1

		1999		99.6		89.1														Ostrava		74.7		73.3

		2000		93.3		90.2														Česko		71.3		67.6

		2001		95.7		85.8

		2002		87		84.1

		2003		87.1		81

		2004		91.1		82.1

		2005		81		77.2

		2006		71.8		73.8

		2007		77.5		71.3

		2008		67.9		67.6

		Zemřelí na ZN - dg C 33,34 - evr. stand. - ženy																		Zemřelí na ZN - dg C 33,34 - evr. stand. - ženy

		Roky		Moravskoslezský		Česko																2007		2008

		1994																		Bruntál		10.8		15.1

		1995		17.5		16.8														Frýdek-Místek		12.2		16.1

		1996		16.5		16.9														Karviná		16.3		21.9

		1997		14.4		16.3														Nový Jičín		18.4		19.2

		1998		15.2		16.9														Opava		13.0		16.7

		1999		14.7		18.3														Ostrava		22.8		17.3

		2000		15.7		18.2														Česko		19.1		19.3

		2001		18.7		19.1

		2002		16.3		18.2

		2003		15.1		18.9

		2004		17.8		18.6

		2005		15.9		18.8

		2006		19.2		19.7

		2007		16.8		19.1

		2008		18.0		19.3

		Zhoubné novotvary - dg C 33,34 - evr. stand. - muži																		Zhoubné novotvary - dg C 33,34 - evr. stand. - muži

		Roky		Moravskoslezský		Česko														Roky		2007		2008

		1994		125		106.9														Bruntál		118.6		103.1

		1995		117.3		102.9														Frýdek-Místek		58.3		48.7

		1996		115		109.3														Karviná		89.5		93.8

		1997		104.9		100.2														Nový Jičín		77.7		56.1

		1998		108.4		99.6														Opava		67.8		69.4

		1999		109.7		95.7														Ostrava		91.2		85.4

		2000		103.9		94.3														Česko		81.5		80.8

		2001		100.2		89.9

		2002		93.4		89.8

		2003		98.9		88.9

		2004		90.8		89.6

		2005		89.3		85.4

		2006		74.8		81.9

		2007		82.1		81.5

		2008		76.9		80.8

		Zhoubné novotvary - dg C 33,C 34- evr. stand. - ženy																		Zhoubné novotvary - dg C 33,C 34- evr. stand. - ženy

		Roky		Moravskoslezský		Česko																2007		2008

		1994		16.6		18														Bruntál		15.9		29.5

		1995		18.9		17.6														Frýdek-Místek		17.2		16.9

		1996		18.6		18.8														Karviná		22.5		30.9

		1997		17.6		18.1														Nový Jičín		26.5		15.5

		1998		18.2		19.8														Opava		15.4		18.0

		1999		18.2		19.1														Ostrava		28.0		21.9

		2000		18.3		21.2														Česko		24.2		24.2

		2001		22.0		21.1

		2002		16.7		20.7

		2003		18.5		20.3

		2004		18.8		22.6

		2005		18.7		22.5

		2006		20.6		23

		2007		22.2		24.2

		2008		22.3		24.2
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Zhoubné novotvary plic muži – incidence 
na 100 tis. obyvatel
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2007 2008
Bruntál 118,6 103,1
Frýdek-Místek 58,3 48,7
Karviná 89,5 93,8
Nový Jičín 77,7 56,1
Opava 67,8 69,4
Ostrava 91,2 85,4
ČR 81,5 80,8
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Zhoubné novotvary plic ženy – incidence na 
100 tis. obyvatel

Zdroj: ÚZIS
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Zhoubné novotvary - dg C 33,C 34- evr. stand. - ženy

2008

Česko
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2007 2008
Bruntál 15,9 29,5
Frýdek-Místek 17,2 16,9
Karviná 22,5 30,9
Nový Jičín 26,5 15,5
Opava 15,4 18,0
Ostrava 28,0 21,9
ČR 24,2 24,2



20Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě | www.khsova.cz

Zhoubné novotvary plic muži + ženy –
incidence na 100 tis. obyvatel

Zdroj: ÚZIS

Bílovec Frenštát p/R Kopřivnice Nový Jičín Odry ČR
2003 39,7 33,3 29,2 40,3 46,3 49,7
2004 32,3 46 31,9 44,1 36,8 51,4
2005 46,9 24,2 47,6 53,5 54,9 49,6
2006 16,7 35,3 42,2 43,1 75,4 48,5
2007 62,9 25,1 32,2 51,8 72,3 49
2008 21,7 50,7 26,7 23,8 74,2 48,8
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Zhoubné novotvary plic muži + ženy –
incidence na 100 tis. obyvatel

Zdroj: ÚZIS

Incidence ZN plic (C33-34), muži+ženy 
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stř.d.života

		Střední délka života při narození - muži

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		72.3		72.9		73.3		72.1		70

		2009		72.2		72.9		73		71.9		70.4

		Střední délka života při narození - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry

		2008		78.3		79.6		79.8		80.6		78.5

		2009		78.7		80.2		79.9		80.1		79

		Střední délka života při narození - 2009

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		MS kraj		Česká republika

		muži		72.2		72.9		73		71.9		70.4		72.45		74.2

		ženy		78.7		80.2		79.9		80.1		79		79.41		80.1





stř.d.života

		



muži

ženy

roky

Střední délka života při narození (rok 2009)



SDR

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1080.2		926.8		968.4		1002		946.7		899.6

		2004		832		874		893.2		800.3		829.4		851.9

		2005		1027.5		905.3		870.6		855.1		1143.4		837.6

		2006		834.5		813.1		716.1		782.8		864.6		789.3

		2007		761.6		759.5		686.3		751.9		928.5		767.5

		2008		790		745.2		780.1		834		837.9		746.2

		2009		758.5		738		831.7		835		889.7		743.9

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - muži

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		1495.8		1362.8		1190.6		1347.3		1287.7		1164.9

		2004		1058		1124.5		1141.9		1150		1314.1		1106.6

		2005		1286		1117.3		1028.9		1213.3		1640.7		1076.7

		2006		1064.8		1193.5		907.7		1084.2		1135.3		1024.1

		2007		962.1		960.2		911.2		1021		1217.6		991.2

		2008		969.5		944.8		1092		1071.2		1146.7		966.5

		2009		965.8		1010.5		1162.7		1125.8		1309		962.5

		Standardizovaná úmrtnost (evr. standard) - ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		803.2		611.3		777.4		747.4		724.3		703.6

		2004		667.3		658.8		724.8		569.2		478.8		661.9

		2005		813.5		743.3		733.2		578.8		801		657.2

		2006		680.2		554.5		560.4		569.7		660.8		613.2

		2007		588.5		598.6		504.7		536.5		722.2		595.4

		2008		635.4		605.3		548		665.3		574.9		576.7

		2009		590		524.9		604.8		616.7		585.2		576.5

		SDR celkem

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1999		1279.0		723.8		1178.9		710.5

		2000		1274.0		708.4		1161.5		690.4

		2001		1262.3		720.4		1131.9		684.8

		2002		1267.1		718.7		1146.2		685.8

		2003		1296.1		726.9		1164.8		703.5		1190.6		777.4

		2004		1240.8		685.7		1106.5		661.8		1141.9		724.8

		2005		1165.0		689.3		1076.6		657.2		1028.9		733.2

		2006		1125.0		646.6		1024.0		613.2		907.7		560.4

		2007		1096.3		617.3		991.2		595.4		911.2		504.7

		2008		1096.1		614.7		966.5		576.7		1092		548

		2009		1080.9		620.4		962.5		576.5		1162.7		604.8

		SDR na nemoci oběhové soustavy

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		661.2		412.7		615.6		407.3

		1999		650.4		410.1		602.7		401.4

		2000		607.8		379.7		576.8		378.9

		2001		614.5		404.7		558.2		375.8

		2002		613.0		401.2		560.5		379.4

		2003		642.5		410.0		568.5		384.3		672.9		458.2

		2004		589.1		364.3		530.8		356.8		590.3		390.4

		2005		569.8		380.4		508.0		351.0		539.1		418.9

		2006		538.2		348.6		477.8		318.2		470.2		304.8

		2007		509.9		326.0		453.7		306.8		390.4		261.3

		2008		502.6		319.7		437.1		292.3		599.1		289.7

		2009		492.4		319.9		436.0		296.2		559.5		303.1

		SDR na novotvary

				MSK				ČR				Kopřivnice		Kopřivnice

				muži		ženy		muži		ženy		muži		ženy

		1998		354.9		177.8		329.9		178.5

		1999		341.8		172.4		321.4		180.2

		2000		354.3		184.3		326.6		178.6

		2001		351.7		177.9		317.3		179.0

		2002		342.5		174.4		323.2		175.3

		2003		333.4		170.0		321.0		177.4		228.5		200

		2004		340.4		180.7		315.1		172.9		233.3		173.5

		2005		299.1		167.8		296.7		166.0		246.5		164.3

		2006		298.4		163.2		286.8		164.9		221.6		122.4

		2007		286.3		155.4		277.5		157.0		277.3		117.1

		2008		296.5		152.4		272.8		155.2		242.1		161.7

		2009		281.7		153.0		268.9		150.7		302		149.8
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		Standardizovaná incidence ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33-34) - muži+ženy

				Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		39.7		33.3		29.2		40.3		46.3		49.7

		2004		32.3		46		31.9		44.1		36.8		51.4

		2005		46.9		24.2		47.6		53.5		54.9		49.6

		2006		16.7		35.3		42.2		43.1		75.4		48.5

		2007		62.9		25.1		32.2		51.8		72.3		49

		2008		21.7		50.7		26.7		23.8		74.2		48.8

		Standardizovaná incidence ZN tlustého střeva (C18) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		48.6		28.3		36.4		28.2				37

		2004		33.6		51.1		33.6		24.1		46.7		35.5

		2005		38.4		38.2		39.3		45.5		53.4		34.9

		2006		52.5		21.2		34.4		27.2		63.7		34.3

		2007		35.4		28		33.5		34		32.8		33.2

		2008		46		22.5		51		20.1		17.3		34.1

		Standardizovaná incidence ZN rektosigmoideálního spojení, konečníku a řitního kanálu (C19-21) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		21.2		29		21		23.4		16.8		27.3

		2004		15.2		21		25.6		37.8		16.3		28.8

		2005		23.4		21.3		26		20.1		27.4		27.2

		2006		36.3		11.3		38.8		36.3		27.8		25.6

		2007		9.3		27.2		24		18.4		24.3		25.6

		2008		30.4		21.6		34		34.3		27.7		26.3

		Standardizovaná incidence zhoubného melanomu kůže (C43) - muži+ženy

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		6.4		20.3		10.8		10.1		6.1		14.6

		2004		7.3		4.9		21.4		7		6.4		13.8

		2005		32.1		26.8		25.2		7.2		11.9		15.2

		2006		7.4		14.8		13		28.7		4.4		14.3

		2007		20.3		26.8		20.7		14.3		36.7		16.2

		2008		21		29.3		8.1		9.9		23.6		14.9
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		Počet léčených diabetiků na 100 tisíc obyvatel

		Roky		Bílovec		Frenštát pod Radhoštěm		Kopřivnice		Nový Jičín		Odry		Česká republika

		2003		8426.5		1927.3		4379.6		6723.8		9521.7		6726.4

		2004		8703		1958		4362.8		6815.8		9552.6		6967.1

		2005		9376.2		2266.8		4367.4		6855.8		7395.6		7212

		2006		8252.6		2411.3		4466.5		5968.8		7368.7		7276.3

		2007		8034.2		2384.3		4634.3		5600.4		7508.9		7272.4

		2008		8219.5		2523.3		4907.4		5989.2		8051.5		7390.1

		2009		6784.7		2460		5281.3		6552.8		8316.6		7455.4
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Akutní respirační onemocnění

Zdroj: KHS

Nemocnost ARI v r. 2010 v okrese Nový Jičín, MSK a ČR
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Akutní respirační onemocnění ve 
věkové skupině 0 až 5 let

Zdroj: KHS

Nemocnost ARI v r. 2010 v okrese Nový Jičín, MSK a ČR ve věk. skupině 0 - 5 let
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Alergická onemocnění na 10 tis. obyvatel -
léčení pacienti

Zdroj: ÚZIS
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Alergická onemocnění na 10 tis. obyvatel -
léčení pacienti

Počet léčených pacientů-alergologie na 10 tis. obyvatel
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Zaměstnanci v kategoriích rizika 2R+3+4 – muži a 
ženy dle krajů 2010

Zdroj: KaPr
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Zaměstnanci v kategoriích rizika prašnosti 2R+3+4 
v roce 2010

Zdroj: KaPr
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Nemoci z povolání v ČR dle kapitol 2010

Zdroj: SZÚ
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Závěr

• Riziko expozice a zdravotní dopady 
plynoucí ze znečištěného ovzduší, kde 
koncentrace prachu PM 10 a PM 2,5 vysoce 
překračují stanovené limity, jsou v MS kraji 
vyšší než v převážné části ČR.
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Závěr

• Ve srovnání s MS krajem vykazují u Kopřivnice 
horší úroveň zdravotní ukazatele standardizované 
úmrtnosti (SDR) celkem, na nemoci oběhové 
soustavy a na novotvary, a to u mužské populace. 
Vyšší hodnoty oproti MS kraji byly zjištěny i v 
případě alergických onemocnění.

• U populace žen a v případě ukazatele střední 
délka života jsou hodnoty Kopřivnice a MS kraje 
srovnatelné.
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Závěr

• Nepříznivé zdravotní ukazatele v 
Kopřivnici vyžadují podrobnější analýzu 
včetně rozboru socioekonomických faktorů, 
psychosociálního stresu a životního stylu.

• V rámci prevence a podpory zdraví je 
potřeba se zaměřit na snížení rizika 
onemocnění oběhové soustavy, nádorů a 
alergií, zejména u mužů.
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Závěr

• Pro mnohé polutanty neexistuje bezpečná 
koncentrace bez dopadu jejich účinků na 
zdraví, ale zároveň také neexistuje tak čisté 
ovzduší, které by vylučovalo expozici 
cizorodým škodlivým látkám. Proto je 
nutné hledat míru přijatelného rizika pro 
člověka a jeho zdraví.

Zdroj WHO
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Děkuji  za  pozornost.
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