
LFS ad hoc module 2013 on Accidents at work and other work related health problems

Číslo 
otázky

Filtr Otázka a odpov ěď Kód

Měl/a v posledních 12 m ěsících  nějaký pracovní úraz ?

Ano 1
Ne 2

Kolik těchto pracovních úrazů bylo ?

Jeden 1
Dva a více 2

F1302=1
Byl  tento pracovní úraz důsledkem dopravní nehody ?
Pozn. nejsou zahrnuty cesty z a do práce.

F1302=2
Byl tento pracovní úraz (bere se v potaz poslední) důsledkem 
dopravní nehody?
Pozn. nejsou zahrnuty cesty z a do práce.

Ano 1
Ne, jednalo o jiný typ pracovního úrazu 2

F1302=1
V jakém zam ěstnání  se tento pracovní úraz stal? Jednalo se o:
Pozn. zakódujte první kladnou možnost, nevšímejte si souběhu dvou 
správných odpovědí.

F1302=2
V jakém zam ěstnání  se poslední pracovní úraz stal? Jednalo se o:
Pozn. zakódujte první kladnou možnost, nevšímejte si souběhu dvou 
správných odpovědí.

Současné hlavní zaměstnání 1
Současné druhé (vedlejší) zaměstnání 2

Poslední zaměstnání 3
Zaměstnání, ve kterém pracoval/a p řed rokem , pokud nevyhovují 

předchozí varianty
4

Jiné zaměstnání 5
(Prac0H=2 nebo 
NeprDuv=2 nebo 
NavrPrac=2) a 

F1302=1

Je tento pracovní úraz důvodem  toho, že nemá zaměstnání ?

(Prac0H=2 nebo 
NeprDuv=2 nebo 
NavrPrac=2) a 

F1302=2

Je poslední pracovní úraz důvodem  toho, že nemá zaměstnání ?

Ano 1

Ne 2

NeprDuv=5 a 
F1302=1

Je tento pracovní úraz důvodem  jeho/její  nepřítomnosti v práci ?

NeprDuv=5 a 
F1302=2

Je poslední pracovní úraz důvodem  jeho/její  nepřítomnosti v práci ?

Ano 1

Ne 2

AHM 2013 - Pracovní úrazy a další zdravotní problém y související s výkonem povolání

F1301

(Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-12) 
nebo (ExZam=1 a 

RefTyd-
ExZamDat<1)

F1305

F1303

F1306

F1302 F1301=1

F1304
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Číslo 
otázky

Filtr Otázka a odpov ěď Kód

Předpokládá opětovný návrat do zam ěstnání ?
Ano 1
Ne 2

Jak dlouhá byla  jeho/její nepřítomnost v zaměstnání následkem 
posledního pracovního úrazu ?

Méně než jeden den , nebo bez absence v práci 1
Alespo ň jeden den , méně než čtyři dny 2
Alespoň čtyři dny , méně než dva týdny 3

Alespoň dva týdny , méně než jeden měsíc 4
Alespoň jeden m ěsíc , méně než tři měsíce 5
Alespoň tři měsíce , méně než šest měsíců 6

Alespoň šest m ěsíců, méně než devět měsíců 7
Alespoň devět měsíců, méně než dvanáct měsíců 8

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-12 
nebo ExZam=1

Měl/a v posledních 12 m ěsících nějaký zdravotní problém (fyzický 
nebo duševní) související s výkonem  jeho/jejího  zaměstnání ?
Pozn. nezahrnovat do této kategorie úrazy.

Měl/a v posledních 12 m ěsících  nějaký zdravotní problém  (fyzický 
nebo duševní) související s výkonem  jeho/jejího bývalého 
zaměstnání ?
Pozn. nezahrnovat do této kategorie úrazy.

Ano 1
Ne 2

Kolik těchto zdravotních problém ů bylo ?

Jeden 1
Dva a více 2

F1310=1 Uveďte typ  zdravotního problému .
F1310=2 Uveďte typ nejvážn ějšího  zdravotního problému .

Zdravotní problémy s horními kon četinami 1
Zdravotní problémy s dolními kon četinami 2

Zdravotní problémy se zády 3
Plicní nebo dýchací problémy 4

Kožní  problémy 5
Poruchy sluchu 6

Pocity úzkosti , deprese , stres 7
Bolesti hlavy  a oční poruchy 8

Nemoci srdce , poruchy krevního tlaku  a nemoci oběhové soustavy 9
Infekční nemoci  (virové, bakteriální a jiné infekce) 10

Nemoci žaludku , jater , ledvin  nebo jiné nemoci trávící soustavy 11
Ostatní 12

F1310=1 Limituje  ho/jí tento zdravotní problém p ři každodenních aktivitách ?

F1310=2
Limituje ho/jí nejvážnější zdravotní problém p ři každodenních 
aktivitách ?

Ano, značně 1
Ano, v určitém rozsahu 2

Ne 3

F1307
F1305=1 nebo 

F1306=1

F1301=1 a 
((Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3,4,6-

12) nebo 
(F1305<>1 a 
F1306<>1))

F1312

F1309

F1310 F1309=1

F1308

ExZam=1 a RefTyd-
ExZamDat>1

F1311
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Číslo 
otázky

Filtr Otázka a odpov ěď Kód

F1310=1

V jakém zaměstnání  se tento zdravotní problém objevil ? Jednalo se 
o:
Pozn. zakódujte první kladnou možnost, nevšímejte si souběhu dvou 
správných odpovědí.

F1310=2

V jakém zaměstnání  se nejvážnější zdravotní problém objevil ? 
Jednalo se o:
Pozn. zakódujte první kladnou možnost, nevšímejte si souběhu dvou 
správných odpovědí.

Současné hlavní zaměstnání 1
Současné druhé (vedlejší) zaměstnání 2

Poslední zaměstnání 3
Zaměstnání, ve kterém pracoval/a p řed rokem , pokud nevyhovují 

předchozí varianty
4

Jiné zaměstnání 5
(Prac0H=2 nebo 
NeprDuv=2 nebo 
NavrPrac=2) a 

F1310=1

Je tento zdravotní problém důvodem  toho, že nemá zaměstnání ?

(Prac0H=2 nebo 
NeprDuv=2 nebo 
NavrPrac=2) a 

F1310=2

Je nejvážnější zdravotní problém důvodem  toho, že nemá 
zaměstnání ?

Ano 1
Ne 2

NeprDuv=5 a 
F1310=1

Je tento zdravotní problém důvodem  jeho/její nepřítomnosti v práci ?

NeprDuv=5 a 
F1310=2

Je nejvážnější zdravotní problém důvodem  jeho/její nepřítomnosti v 
práci ?

Ano 1
Ne 2

Předpokládá  opětovný návrat do zam ěstnání ?
Ano 1
Ne 2

Jak dlouhá  byla jeho/její nepřítomnost v zam ěstnání následkem 
nejvážnějšího zdravotního problému ?

Méně než jeden den , nebo bez absence v práci 1
Alespo ň jeden den , méně než čtyři dny 2
Alespoň čtyři dny , méně než dva týdny 3

Alespoň dva týdny , méně než jeden měsíc 4
Alespoň jeden m ěsíc , méně než tři měsíce 5
Alespoň tři měsíce , méně než šest měsíců 6

Alespoň šest m ěsíců, méně než devět měsíců 7
Alespoň devět měsíců, méně než dvanáct měsíců 8

Je na pracovišti vystaven/a  některému z následujících rizik , který 
nepříznivě ovlivňuje jeho/její zdravotní stav  (vyberte nejvážnější 
riziko)?

Ano, především riziku nesprávného držení t ěla či jiné jednorázové 
pohybové aktivity

1

Ano, především nošení t ěžkých p ředmětů 2
Ano, především hluku nebo silným vibracím 3

Ano, především chemickým látkám , prachu , výpar ům, kou ři nebo 
plynu

4

Ano, především riziku značného zrakového vyp ětí (počítače) 5
Ano, především riziku pracovního úrazu 6

Žádnému  z nich 7

F1316
F1314=1 nebo 

F1315=1

F1315

F1313

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-12

F1318

F1314

F1317

F1309=1 a 
((Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3,4,6-

12) nebo 
(F1314<>1 a 
F1315<>1))
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Číslo 
otázky

Filtr Otázka a odpov ěď Kód

Je na pracovišti vystaven/a  některému z následujících rizik , který 
nepříznivě ovlivňuje jeho/její duševní stav  (vyberte nejvážnější riziko)?

Ano, především časovému stresu  nebo přepracovanosti 1
Ano, především násilí  nebo hrozbě násilí 2

Ano, především sexuálnímu obt ěžování  nebo šikan ě 3
Žádnému  z nich 4

Prac1H=1 nebo 
NeprDuv=1,3-12

F1319
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