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 Projekt EHES (zisťovanie zdravia Európanov) je zameraný na monitoring rizikových 

faktorov srdcovocievnych a iných chronických ochorení. Spomínaný projekt je aktivita 

Európskej únie. Lídrom projektu je Národný inštitút pre zdravia a pohodu v Helsinkách vo 

Fínsku. Na Slovensku je koordinátorkou projektu MUDr. Mária Avdičová, PhD. z RÚVZ so 

sídlom v Banskej Bystrici. 

 Projekt nadväzuje na pilotnú štúdiu EHES, ktorá sa uskutočnila  v 13 krajinách Európskej 

únie (Česká republika, Fínsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Malta, Holandsko, Nórsko, 

Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko a Veľká Británia). 

 Projekt EHES vznikol z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov 

o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe. Získané informácie budú 

použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotnej 

starostlivosti v závislosti od socioekonomických podmienok a veku v oblasti prevencie najmä 

srdcovocievnych ochorení, ktoré sú zodpovedné za najvyššiu úmrtnosť a chorobnosť 

populácie Slovenska. 

 

Realizácia projektu EHES na Slovensku: 

 V našej krajine pilotná štúdia prebehla v mesiacoch november a december v roku 2010 

a v januári 2011. Cieľom bolo otestovať metódy skríningu, zručnosť personálu a validitu 

použitých meracích a vyšetrovacích metód. Pri národnej štúdii, ktorá teraz nasleduje by sa 

v každej krajine malo vyšetriť minimálne 2000 - 4000 ľudí. Skríning prebehne vo vekovej 

kategórii 18 – 64 ročných.  

 EHES sumarizuje údaje prostredníctvom dotazníka, fyzikálneho vyšetrenia (meranie 

výšky, hmotnosti, obvodu pása), merania tlaku krvi a analýzy vzoriek krvi (celkový 

cholesterol, HDL cholesterol („dobrý“ cholesterol), glukóza, triacylglyceroly).  

 

Realizácia projektu v Humennom: 

 RÚVZ so sídlom v Humennom vyšetrí 70 klientov, ktorí boli vybratí náhodným výberom 

z centrálnej evidencie obyvateľstva. Vybratí klienti budú pozvaní ako účastníci štúdie EHES 

do Poradne zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom. 

Vykonajú sa vyššie spomenuté vyšetrenia a získané informácie budú spracované za dodržania 

podmienok ochrany osobných údajov a nebudú použité na žiadne iné účely.  

 Každý účastník štúdie získa peňažnú poukážku v hodnote 5 €, publikáciu „Zdravý životný 

štýl“ a bude pripravené aj občerstvenie. Výsledky vyšetrení budú zaslané účastníkom projektu 

poštou.  
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