
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva realizuje celoeurópsky 

projekt EHES
Na  Slovensku  sa  v týchto  dňoch  začala  realizovať  štúdia 

celoeurópskeho  projektu  EHES  (Europe  health  examination  survey- 
zisťovanie zdravia Európanov) – čo je vlastne vyšetrovanie zdravotného 
stavu európskeho obyvateľstva.  Spolupracovať na nej  bude  13 krajín 
EÚ, medzi nimi aj Slovensko. Pilotná štúdia v rámci SR prebehla na jar 
tohto roku v banskobystrickom okrese. 

V rámci  žilinského  okresu bude  oslovených  70  obyvateľov, 
ktorí sú náhodne vybratí z registra obyvateľstva SR. Ak budete patriť 
medzi 70 vybratých respondentov, budete v týchto dňoch o danej situácii 
oslovený  listom  s bližšími  informáciami  a následne  telefonicky. 
Respondentov čaká na našom úrade odborný pracovný tím. Vaša účasť 
na skríningu je dobrovoľná, ale pre nás veľmi dôležitá. 

Celé vyšetrenie prebehne v poradni zdravia RÚVZ Žilina, na ul . 
V.  Spanyola  27  a potrvá  maximálne  60  minút,  zahŕňa  vyplnenie 
dotazníka, fyzikálne vyšetrenie a vyšetrenie krvi. Získané informácie 
budú spracované za dodržania podmienok ochrany osobných údajov a 
nebudú  použité  na  žiadne  iné  účely.  O  výsledkoch  sa  respondenti 
dozvedia písomne a informovaní budú aj obvodní lekári. Je možné sa 
v prípade nevyhnutnosti dohodnúť na návšteve aj v domácnosti klienta. 
Pre  všetkých  účastníkov  bude  pripravené  občerstvenie  a  darček. 
V prípade  potreby  bude  zamestnaným  respondentom 
pre zamestnávateľa potvrdená realizácia zdravotného vyšetrenie.



Cieľom projektu EHES je získanie spoľahlivých a porovnateľných 
údajov o indikátoroch zdravia obyvateľstva v EÚ,  zameraný je  hlavne 
na chronické neinfekčné ochorenia.  Koordinuje ho referenčné centrum 
vo fínskych Helsinkách, centrum spracovania štatistických údajov sídli 
v nórskom  Osle.  Polovicu  nákladov  na  projekt  financuje  Európska 
komisia,  druhú  polovicu  jednotlivé  štáty.  Výsledky  výskumu  by  mali 
poskytnúť odpoveď hlavne na otázky, na čo sa majú orientovať štátne 
preventívne programy.  Z medzinárodného hľadiska je tento projekt 
dôležitý  preto,  že  ak  sa  uskutočnia  národné  štúdie,  ktoré  budú 
používať jednotnú metodiku overenú v pilotnej štúdii, budú údaje 
pre všetky členské krajiny EÚ porovnateľné.


