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Focus on women and men 2009

Abstract description (EN):
The publication of the Czech Statistical Office (CZSO) focuses on comparison of
differences between women and men in various areas of life in the Czech Republics
Czech Statistical Office publish statistical data on men and woman periodically. This
publication is a basis for decision-making of the government and legislators to
eliminate unjustified differences between gender.Differences between men and
women are not only physical. Women and men play different roles in life and have
different preferences. These differences vary in time and space and many of them
may complicate the life of women and men or even discriminate them. The Czech
Government imposes a regular publication of statistical data on gender issues.
Chapter devoted to health containes different by gender:
health professional,
hospitalised persons in general by causes of hospitalisation, diabetics, discharged
from psychiatric bed, registered cases of cancer and deaths of malignant neoplasms
per 100 000 inhabitants, incapacity for work due to injury or disease, assessment of
health condition (persons aged 16 and over 16), average costs per the insured for
selected diagnosis, development of costs structure per sickness, congenitaly
malformation detected till 1 year, abortions, life expectancy at birth, mortality rate,
deaths, suicides in 1993 and 2008 and international surveys - causes of mortality.
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Abstract description (Original Language):
Publikace vydaná Ceským statistickým úradem je zamerena na porovnání rozdílu
mezi ženami a muži v nejruznejších oblastech života moderní spolecnosti v Ceské
republice. Statistické zkoumání informací trídených podle pohlaví slouží k naplnení
rady cílu. Rozdíly mezi muži a ženami jsou záležitostí nejen fyzickou, ale i kulturní a
sociální, spocívají v odlišných životních rolích a preferencích. Tyto odlišnosti se mení
v prostoru a case a mnohé z nich mohou ženám ci mužum komplikovat život nebo
dokonce znamenat jejich diskriminaci.Vydáním publikace mimo jiné CSÚ plní
ustanovení bodu 7.3 usnesení vlády c. 456/2001 ze dne 9. 5. 2001 „Aktualizace
opatrení o plnení priorit a postupu vlády pri prosazování rovnosti mužu a žen“,
kterým vláda uložila CSÚ pravidelné publikování statistických dat o ženách a
mužích. Toto vydání publikace Zaostreno na ženy, na muže prináší aktualizované
statistické informace získané ze statistických šetrení v casové rade, jež koncí
zpravidla rokem 2008. V publikaci nalezneme ve všech kapitolách vybrané tabulky
mezinárodního srovnání. Rozsáhlá kapitola je venovaná zdravotnictví. Obsahuje data
týkající se širokého spektra témat: pracovníci ve zdravotnictví, hospitalizovaní v
nemocnicích podle vekových skupin a pohlaví v roce 2008, vývoj poctu lécených
diabetiku ve vybraných letech podle pohlaví, propuštení a zemrelí z psychiatrických
lužkových zarízení podle skupin psychiatrických diagnóz a pohlaví, hlášená
onemocnení zhoubnými novotvary, pracovní neschopnost pro nemoc a úraz,
pracovní neschopnost pro nemoc a úraz, hodnocení vlastního zdravotního stavu
(osoby 16leté a starší), vývoj struktury nákladu na jednoho pojištence, žive narozené
deti s vrozenou vadou zjištenou do 1 roku, potraty podle druhu a zpusobu provedení,
Nadeje dožití pri narození, úmrtnost podle veku a pohlaví, sebevraždy podle pohlaví
a veku v letech 1993 a 2008, mezinárodní srovnání - zemrelí podle prícin smrti a
pohlaví.
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