Dopad pandemie Covid-19 na duševní zdraví.
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Dopad pandemie Covid-19 a restriktivních opatření na duševní zdraví vyvolává řadu otázek,
zejména, (1) zda se zvýšila prevalence duševních onemocnění v obecné populaci, (2) zda jsou
disproporčně zasaženy některé podskupiny a (3) zda se objevily duševní poruchy ve zvýšené míře
u lidí, kteří se nakazili Covid-19, a naopak, zda existuje u lidí s duševním onemocněním vyšší riziko
nákazy Covid-19.
Pokud jde o první otázku, bylo publikováno několik studií 1,2,3 srovnávajících stav před pandemií a
v období pandemie. Tak tým Petra Winklera z NUDZ v Klecanech analyzoval data z opakované
průřezové studie na reprezentativním vzorku neinstitucionalizovaných dospělých obyvatelích ČR
starších 18 let. Průzkum s použitím mezinárodního neuropsychiatrického interview (MINI) proběhl
v listopadu 2017 (n=3306; 54 % žen) a v květnu 2020 (n=3021; 52 % žen). Výsledky ukázaly, že
prevalence těch, kteří vykazovali alespoň jednu aktuální duševní poruchu, vzrostla z 20,02 % v
roce 2017 na 29,63 % v roce 2020. Prevalence jak velké deprese, tak rizika suicidia stoupla na
trojnásobek a prevalence úzkostných poruch se téměř zdvojnásobila. Byl také zaznamenán
vzestup týdenního opíjení z 4,07 % na 6,39 %.
Odpověď na druhou otázku je rovněž kladná. Meta-analýza4 ukazuje, že u zdravotníků se objevily
problémy s duševním zdravím ve vyšší míře než u ostatních profesí. Podle analýzy nové vlny výše
popsané české studie z listopadu 2020 se zdá, že disproporčně jsou zasaženi také mladí dospělí,
studenti, lidé, kteří v souvislosti s pandemií ztratili zaměstnání, nezaměstnaní a lidé se základním
vzděláním. Tyto populační skupiny vykazují větší než 50% přítomnost duševního onemocnění5.
Odpověď na třetí otázku se zdá být také kladná na základě rozsáhlé studie autorů, kteří sledovali
v síti zdravotních záznamů od cca 69 milionů jedinců, z nichž 62.354 mělo diagnózu Covid-19, zda
diagnóza Covid-19 je oproti jiným zdravotním situacím spojena se zvýšeným výskytem následných
duševních poruch a zda pacienti s anamnézou duševní poruchy mají vyšší riziko nákazy Covid-19.
U pacientů, kteří neměli předcházející psychiatrickou anamnézu, byla diagnóza Covid-19 spojena
skutečně s vyšším výskytem první psychiatrické diagnózy 14-90 dnů po stanovení dg. Covid-19. A
naopak, psychiatrická diagnóza v předchozím roce je spojena s vyšším rizikem onemocnění Covid19 (RR 1,65)6.
Ze všech těchto prací vyplývá významný dopad pandemie a restriktivních opatření na duševní
zdraví obyvatelstva.
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