
ZDRAVOTNÍ VYŠETŘENÍ – ŠETŘENÍ EHES
Pokud jste se zúčastnil/a šetření o zdraví EHIS, a je Vám 25 
až 64 let, rádi bychom Vás pozvali na navazující šetření EHES 
(European Health Examination Survey). Jedná se o zdravotní 
vyšetření na Vámi vybraném místě. Šetření koordinuje a pro-
vádí Státní zdravotní ústav. Zdravotníci Vám změří krevní tlak, 
výšku, váhu, obvod pasu, z krve vyšetří cholesterol (celkový, 
HDL a LDL), triglyceridy, hladinu cukru v krvi (glykovaný 
hemoglobin) a hormon štítné žlázy (TSH). Odběry krve není 
nutné provádět na lačno. Vyšetření v hodnotě 1000 Kč je 
hrazeno z prostředků EHES. Na závěr obdržíte své výsledky 
včetně zhodnocení a jako poděkování za účast na tomto 
vyšetření dárkovou poukázku v hodnotě 300 Kč. 

Více na www.szu.cz/ehes

JAK ŠETŘENÍ PROBÍHÁ A JAK JE NAKLÁDÁNO 
S ODPOVĚĎMI?
Školený tazatel nebo tazatelka ČSÚ s Vámi projde dotazník 
a zaznamená Vaše odpovědi. Informace, které tazateli 
sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje nový 
evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) 
a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc 
dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vá-
záni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do 
samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by 
identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření 
jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr 

Za Vaši ochotu a čas od tazatele po ukončení rozhovoru 
obdržíte drobný dárek.

Sběr dat v rámci tohoto výběrového šetření probíhá od čer-
vence 2019 až do konce prosince 2019. Po jeho ukončení 
hromadně zpracujeme Vaše odpovědi společně s odpo-
věďmi dalších přibližně 7 500 účastníků šetření.

KDE SE DOZVÍTE VÝSLEDKY ŠETŘENÍ?
Souhrnné výsledky tohoto šetření nejsou určené jen statisti-
kům, politikům nebo úzké skupině odborníků.

Můžete se s nimi seznámit i Vy přibližně ke konci roku 
2020 na internetových stránkách ÚZIS ČR:

www.ehis.uzis.cz
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Důležité jsou také údaje o výskytu některých onemocnění, 
jejichž rozšíření v populaci není možné jiným způsobem 
sledovat. 

Téměř jedna třetina osob má problémy se zády nebo krční 
páteří, čtvrtina má zvýšený krevní tlak (hypertenzi) a 13 % 
vysoký cholesterol. Obdobný podíl osob trpí alergiemi a 8 % 
diabetem.

Hodnocení vlastního zdravotního stavu se liší podle stupně 
nejvyššího dosaženého vzdělání či podle příjmu.
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EVROPSKÉ VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ 
O ZDRAVÍ EHIS

Šetření o zdravotním stavu obyvatel mají v ČR dlouholetou 
tradici, provádí se již od roku 1993. Jejich prostřednictvím lze 
získat cenné informace, které není možné zjistit z jiných zdrojů. 
Tyto údaje pomáhají doplnit běžně sbíraná data o fungování 
zdravotnického systému a využívání zdravotní péče. 

Rádi bychom Vás touto cestou přizvali ke spolupráci na 
Evropském výběrovém šetření o zdravotním stavu obyvatel 
EHIS 2019, ve kterém jsou informace týkající se zdraví, 
životního stylu a péče o zdraví systematicky shromažďo-
vány prostřednictvím rozhovorů s reprezentativním vzorkem 
občanů ČR starších 15 let. Jednotná evropská metodika, 
která je v šetření využívána, umožňuje výsledky srovnávat 
s ostatními zeměmi a získat tak přehled o zdravotním stavu 
české populace v mezinárodním kontextu.

V České republice je hlavním koordinátorem šetření Ústav 
zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a provádí 
ho ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ). 

OBSAH ŠETŘENÍ A PROČ SE PROVÁDÍ?
Šetření je zaměřeno na několik základních okruhů. Otázky se 
týkají zdraví (tělesného, duševního i dentálního a zdravot-
ních problémů), dále využívání zdravotní péče (tzn. ná-
vštěvy lékařů) a užívání léků a také některých aspektů život-
ního stylu, který se zdravím úzce souvisí (např. stravování, 
pohybové aktivity či kouření).

Údaje zjištěné v šetření slouží jako podklad tvorby národních 
i mezinárodních politických koncepcí, k vymezení hlavních 
bodů a cílů zdravotnických programů a zejména k monitoro-
vání jejich plnění. 

Šetření se realizuje ve všech členských státech EU každých 
5 až 6 let. Díky tomu je možné průběžně sledovat trendy 
ve zdravotním stavu obyvatelstva a vliv programů v oblasti 
zdraví.

Data získaná ze šetření napomáhají také odhadnout sou-
časné a budoucí zátěže sociálního a zdravotního systému, 
kdy je důležité znát počet osob s omezenou soběstačností 
v populaci.

Podle údajů z roku 2014 bylo v populaci celkem 36 % osob 
s omezením běžných aktivit ze zdravotních důvodů, jejich 
podíl výrazně roste s věkem.

Osoby s vyšším vzděláním a vyšším příjmem hodnotí své 
zdraví jako dobré nebo velmi dobré častěji než lidé s nižším 
dosaženým vzděláním a nižšími příjmy.

Výsledky šetření umožňují srovnání s ostatními evropskými 
zeměmi. Česká republika patří k zemím s nejvyšším podílem 
osob s nadváhou či obezitou. Podle údajů z roku 2014 
měla nadváhu či obezitu více než polovina občanů ČR star-
ších 15 let. Hůře na tom v rámci Evropy byli už jen Řekové, 
Chorvaté a Malťané.
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