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Souhrn 

Práce využívá podkladového materiálu Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 
pro rozbory ukončených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice 
(PNS) k popsání dlouhodobého časového průběhu jednotlivých hlavních diagnostických podsku
pin duševních poruch a poruch chování vyvolaných účinkem psychoaktivních látek, a srovnává 
je zejména s průběhem PNS pro neurózy. Nalézá zejména zrcadlový vztah obou těchto glo
bálních kategorií k takovým zlomům, jakými byly rok 1968 a listopad roku 1989. Obecně vzato 
je PNS vystavována lékaří ambulantní i lůžkové péče, a poskytuje proto širší pohled na 
psychiatrickou nemocnost. 

Deskriptivní studie nemůže vyvrátit nabízející se výkladové alternativy, a měla by tedy být 
doplněna analytickými pohledy. 

K I í č o v á s lov a : krátkodobá pracovní neschopnost - abúsus psychoaktivních látek 

C. Škoda: PSYCHACTIVE SUBSTANCES' 
(AB)USE PARTlCIPATlON IN THE VOLUME 
OF SICK-LEAVE DAYS IN THE CZECH 
REPUBLlC UP TO 1995. 

S umm.& ry 

Database of the Closed C8ses of temporary work incapability from illness and injury imple
mented by the Institute of Medical Information and Statistic of the Czech Republic is used to 
describe the long- term time series ofmain diagnostic subgroups ofMental and Behavioural Di
lorders arid compare them elpecially with tho8e of l ick- Ieave for neurosi8. A mirror relation of 
both main global categories coune to 8uch profound break8 a8 were the years 1968 and Nov. 
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1989. Generally speaking the sick-leave is issued by physicianB of the out- and in- patient faci
lities of all branches of medicine. Thus it offers a broader view on the psychiatric morbidity. 

A descriptive study cannot rule out seversl explanatory sltematives offering itself, and 
should thus be supplemented by auslytica1 studies. 

Ke y w o r d s : Short-term sick- leave - psychoactive substance abuse 

Úvod 

Před časem jsme v tomto časopise publikovali rozbor obdobné tématiky za ČSFR 
a období do roku 1986 (Škoda, 1989). Mezitím došlo ·po listopadu· k řade hlubo
kých změn, které se v oblasti naší alkohologie projevili zejména ochabnutím pů
vodního entuziasmu v oblasti prevence, léčby a rehabilitace osob užívajících, zne
užívajících a konečně i závislých na psychoaktivních látkách, entuziasmu. jehož no
sitelem a neutuchajícím dynamickým motorem byla bezpochyby především právě 
osobnost jubilanta. Přítomná práce chce toto ochabnutí jednak dokumentovat, a 
jednak se dotknout jednotlivých bodů možných výkladů tohoto vývoje. 

Prameny dokumentace jsou publikace Ustavu zdravotnických informací a stati
stiky (ÚZIS) Praha "Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 
ČR" a v ÚZIS archivované podkladové materiály. 

Metodika 

Pracovní neschopnost je ukazatel vykazovaný na základě 20 % výběru z ukon
čených případů onemocněni spojených s pracovní neschopností (dále jen PNS). V ci
tovaných ročenkách jsou podle jednotlivých úrovní správních celků detailně publi
kovány počty PNS, přepočtené na 100 000 pojištěnců a průměrné trvám jednoho 
případu PNS ve dnech. Souhrnné celostátni a republikové hodnoty těchto dvou 
ukazatelů byly pro souhrnné diagnostické kapitoly a vybrané jejich diagnostické 
(MSK) podskupiny pravidelně publikovány v ročenkách Zdravotnictvi (ČSSR (1961 
až 1989), 1990; ČSFR (1991 až 1992» a j~ich zveřejňováni pokračuje v několika 
nových typech ročenek ČR (Zdravotnictvi Ceské republiky ... ve statistických úda
jích (od roku 1992); viz též Zdravotnická ročenka Ceské republiky (ezech Health 
Statistics) od roku 1992). Pokud v dalším hovoříme o objemu pracovní neschopnosti 
podle pohlaví a některých diagnostických skupin, pak tím rozumíme ukazatel prů
měrný denni stav práceneschopných vztažený na 1 000 pojištěnců (dále jen 
PDSPN). Bylo jej možno zpětně vypočíst jako násobek počtu ukončených případů 
onemocněni spojených s pracovní neschopností na 100 000 pojištěnců a průměrného 
trváni jednoho případu ve dnech lomený hodnotou 36 500 nebo z původních pod
kladů (archivovaných výstupů z počítače), obsahujících vedle celkového počtu ukon
čených PNS též celkový počet dní pracovní neschopnosti v členění podle MSK diag
nostických kategorií a pohlaví. V prvém případě jde o vzorec 

PDSPN (PNS na 100 000 pojištěnců)* (prům. trvání jednoho připadu PNS ve dnech) 

365*102 
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a v druhém o tvar 

PDSPN 
(celkový počet dIÚ prostonaných s danou diagnostickou kategorii za rok)*l 000 

(průměrný počet pojištěnců v roce)*365 

Údaj PDSPN je v ročenkách pracovIÚ neschopnosti publikován, avšak v relaci 
na 100 000 pojištěnců a zaokrouhlen na celé číslo. Proto používáme přesnějších 
údajů v relaci na 1000 pojištěnců. 

Tabulka 1 podává defiIÚce v práci používaných diagnostických kategorií podle v 
tom či onom období závazných decenálIÚch revizí MSK. 

Tabulka 1. Diagnostický a MSK klíč k obr. 1 až 6 

Kate- Význam Zkrat- 7. revize 8. revize 9. revize 10. revize 
gorie ka (1963, 1965) (1970, 1975) (1980) (1992) 

304 305 290,3 - 290,1 290 1"00 - 1"09 
Orgarucký, somatogeruú 306 292,0 - 292,9 293 
a cerebrogenní syndrom 020,1 025 293 294 

1 (psychóza) kromě psychóz OSgP 026 308,0 294 
alkoholických a toxických 308,2 

083,0 - 083,3 
781,8 
353,0 - 353,3 
308,1 

Kryptogenní (funkční) 300,0 - 300,7 295,0 - 295,9 295 F20 - F29 
psychózy, schizofrerue. 301,0 - 301,2 296,0 - 296,9 596 1"30 - 1"39 

2 Afektivní psychóza, pzy 302,303,309 297,0 - 297,9 597 
paranoidní stavy, 688,1 780,1 298,3 - 298,9 298 
reaktivní psychózy, jiné 781,9 299 299 
psychózy 

3 Neurózy NZY 310 - 318,5 300,0 - 309,9 300 F40 - F49 

Neurotické reakce, poruchy NJ 324 305 - 309,9 306 - 316 1"50 - 1"59 
4 chování, jiné nepsychotické 326,0 - 326,4 1"80 - 1"89 

duševní poruchy F90 - F98 

5 Psychopatie (abnormní PSP 320 - 321,5 301 - 302 301 - 302 F60 - F69 
osobnost), sexuální deviace 

Alkoholismus, toxikomanie, 303 
závislost na alkoholu, ZAL 322 303 305,0 1"10 

6 závislost na jiných 304 
návykových látkách ZJNL 323 304 305, 1- 9 Fil - 1"19 
alkoholické (toxické) 
psychózy 327 291 291 , 292 

7 Mentální retardace OL 325,0 - 325,5 310 - 315 317 - 319 1"70 - 1"79 
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Výsledky 

podáváme přehledně v řade grafů . Graf 1 podává změny PDSPN jako podíl cel
kového počtu práceneschopných pro duševní poruchy v členění podle pohlaví . U mu
žů je především nápadný vrchol v roce 1988, na jehož tvorbu jsme upozorníli již v 
minulé práci . Bez většího vzrušení v odborné i laické veřejnosti tehdy plná třetina 
(36,91 % ) všech mužů PNS s diagnózou duševní poruchy požívala ne mocenské dáv
ky pro některou z forem závislosti resp . jejích psychotických důsledků. Od 1989 ná
sledova l razantní pokles až na hodnotu 12,86 % v roce 1995. U žen byl vrchol v roce 
1989 (7, 11 %) s poklesem na hodnotu 2,96 % v roce 1995. 

Graf 1. Podíl denního průměru práceneschopných pro závislosti na celkovém 
počtu práceneschopných pro duševní poruchy v ČR 1960- 1995 
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Pokud zahrneme do časových řad hodnot PDSPN na tisíc pojištěnců navíc ještě 
neurózy a úhrn ostatních duševních poruch, obdržíme graf 2, nápadný rozdílností 
časového průběhu závislostí na jedné a neuróz na druhě straně . Ten je ostatně nej
lépe patrný ze srovnání grafu 3 a 4. Průběhy i absolutní četnosti PDSPN jsou u mu
žů i u žen zrcadlové, jakoby byl součet PDSPN pro závislosti a neurózy pro každé 
pohlaví konstantní . Pohled na graf 5 představující součtové hodnoty PDSPN neuróz 
a závislostí podle pohlaví ukazuje, že to do jisté miry platí pouze pro muže, zatímco 
u žen jednoznačně rozhodují změny v hodnotách PDSPN s di~gnózou neuróza. 

Poměry pro všechny naše hlavní diagnostické kategorie a časové období 1978 až 
1995 ukazuje graf 6. I zde vidíme rozdílný "polistopadový" vývoj časových řad 
PDSPN totiž vcelku klasající denní průměry mužů PNS s diagnózou duševní poru
chy oproti vcelku stoupajícím hodnotám u žen. 
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Graf 2. Denní průměr mužů a žen, práceneschopných pro dušeVIÚ 
poruchu a připadající na 1000 pojištěnců v České republice 
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Graf3. Denní průměr počtu mužů a žen práceneschopných pro závislost na 
alkoholu, přepočet na 1 000 pojištěnců, Česká republika 1968 až 1995 
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Deruú průměr počtu mužů a žen práceneschopných pro neurózu, 
přepočet na 1 000 pojištěnců, Česká republika 1968 až 1995 
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Graf5 . Deruú průměr počtu mužů a žen práceneschopných pro 
neurózu a závislost na některé z návykových látek 
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Graf 6. 
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DenIÚ průměr mužů a žen práceneschopných pro duševní poruchu, 
připadající na 1 000 pojištěnců v České republice 1987 až 1995 

-.- ( ZENY 

\ MUZI 
o duševní zaostalost 

III závislosti 

O abnormální osobnost 

D jiná nepsychotická porucha 

O neur6za 

O psych6za 

• organický psychosyndrom 

198788 89 90 91 92 93 94 95 198788 89 90 91 92 93 94 95 

Prameny: Archiv ÚZlS Praha 

Graf 7. DenIÚ průměr mužů a žen, práceneschopných pro závislost na 
návykových látkách, připadající na 1 000 pojištěnců v České republice 
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Graf 7 dokládá, že z psychaktivIÚch látek má zatím na hodnotách, diagnosticky 
klasifikovaných jako závislosti stále rozhodující vliv etylalkohol. Nadále přitom ro
stoucí spotřeba alkoholu na hlavu dosvědčuje, že příčiny poklesu PDSPN po roce 
1988 je třeba hledat jinde než ve změnách jeho dostupnosti . V časových řadách 
PDSPN, nezkreslených naVrŠeIÚm na výrazná kolísáIÚ závislosti na alkoholu a je
jími komplikacemi (graf 8) neIÚ zatím u žen doklad známka pro nějaký nárůst a u 
mužů jsou opět polistopadové hodnoty administrativně podchycené nemocnosti spí
še sIÚženy. Výraznější kolísáIÚ hodnot jde na vrub relativně IÚzkých absolutIÚch 
hodnot PNS. 

Graf8. 
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1976 až 1995, hodnoty jsou přepočteny na 1 000 pojištěnců 

. . . 

, I I " I I I I , I I t 

0,025 0,02 0.0 15 0,0 I 0,005 o 0.005 0,0 I 0,015 0,02 0,025 

Diskuse 

Časové řady změn v průměrném denIÚm stavu práceneschopných jsou důleži
tým, a v psychiatrické epidemiologii málo využívaným zdrojem informací. Jeho vý
hodou je širší záběr spotřeby finančIÚch prostředků, kterými je kompenzována 
újma pracovIÚch příjmů v důsledku poruch duševIÚho zdraví, ať již jsou léčeny na 
lůžku anebo pouze ambulantně nebo dokonce jen doma, protože pracovIÚ nescho
penku může vystavit kterýkoliv lékař. 
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Časové řady za tak dlouhé období jako v našem případě, mohou být přírozeně 
ovlivněny řadou čistě administrativních okolností. Jednou z nich jsou např. obsaho
vé změny diagnostické kategorizace pří decenálních revizích MSK. Dokumentovali 
jsme je (tab. 1) pro období platnosti MSK-8 až -10, přičemž je zejména převod z 
MSK-9 na -10 spojen s potížemi pro každého, kdo sleduje některé úzce vymezené 
diagnostické skupiny. Úsek duševního zdravi Světové zdravotnické organizace vy
pracoval naštěstí podrobný převodník mezi 8., 9. a 10-tou revizí (WHO 1992), který 
tuto svízel, alespoň pro dušebvní poruchy a poruchy chování, značně omezuje. 

Jiným administrativním činitelem je přirozeně posudková praxe, ovlivňující v 
některých obdobích zejména délku trvání pracovní neschopnosti . Spolurozhodovaly 
o ní též např. postoje vedoucích psychiatrických kateder ILF (např. navozováním 
opatrnosti vůči uznávání PNS pro neurózu) . Lze doložit, jak se díky "tvrdému po
stoji" vůči pracovní neschopnosti neurotiků posílila spotřeba nemocenských dávek 
u případů tzv. psychosomatických poruch zdraví, které patrně nalezly u internistů 
více pochopení. 

Nicméně dosti dramatický časový průběh hodnot PDSPN diagnostikovaných ja
ko zneužívání resp . závislost na alkoholu si zasluhuje pozornost a volá po detail
nějších rozborech. Lze položit řadu otázek např. v návaznosti na to, co D. MECHA
NIC nazval jako illness behavior: 

1.) Nárůst podílu objemu dní PNS s diagnózou závislostí na celkovém PDSPN 
pro duševní poruchy vůbec začíná v období po 1968 a končí těsně "před listopadem", 
po němž dramaticky poklesne a to pro obě pohlaví . Byla v období po roce 1968 až do 
listopadu 1989 tolerance veřejnosti a zejména lékařské posudkové praxe zvýšena do 
té míry, že to vedlo k tak výraznému nárůstu uznávání pracovní neschopnosti pro 
zneužívání alkoholu a pokud ano, proč, když se ve stejném období tak výrazně 
snížila PNS diagnostikovaná jako neuróza a to u obou pohlaví? 

2.) Změnila se po listopadu nějak možnost dovolit si pracovní neschopnost v sou
vislosti s důsledky požívání alkoholických nápojů? A když ano, proč naopak došlo 
po 1968 ke snižování hodnot téhož ukazatele pro diagnostickou skupinu neuróz, a 
proč "po listopadu" snižování (přechodně?) okračuje u mužů zatímco se trend vý
razně lomí v nárůst jenom u žen? 

3.) Primář dr. Hampl mi na dotaz uvedl, že "po listopadu" přestali být alkoholici 
u zaměstnavatelů chráněni proti výpovědi a podniky se jich snadno zbavili; nějaký 
čas potom žili z odškodnění a nakonec z podpory v nezaměstnanosti; protože však 
konzumace alkoholu v ČR nadále stoupá a s tím spojené riziko zdravotního poško
zení se neošetřuje, vrátí se to nutně po nějaké době jako bumerang v podobě trva
lejších následků na zdraví . Stejný názor zastávají i Kubička a Csémy (v Škoda, 
1995). 

Je přitom zajímavé, jak velkou pozornost věnují, ve srovnání s problematikou 
alkoholu, sdělovací prostředky nebezpečí nárůstu spotřeby jiných návykových lá
tek, zejména v mladších věkových skupinách. Ostatně návykové látky a s nimi spo
jený obchod a zločinnost jsou stále oblíbenějším tématem, zejména v televizních de
tektivních seriálech, ale i v celovečerních filmech. Ekonomické i zdravotní důsledky 
zdravotně škodlivé konzumace alkoholu jsou nepoměrně závažnější a nakonec, vez
meme- li v úvahu jen např. dopravní nehodovost, i zjevnější. 
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Závěry 

Studium dlouhodobých časových řad objemu dIÚ pracoVIÚ neschoponosti připa
dajícího na srovnávané diagnostické kategorie (závislosti a neurózy) vede nutně k 
závěru jakýchsi souvislostí s takovými zlomovými společenskými událostmi, jakými 
byly rok 1968 a listopad roku 1989. Mnohé výkladové alternativy však nelze za
mítnout na základě pouhé deskripce. Tu nutno doplnit detailIÚmi analytickými stu
diemi . 
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