
O projekte JA:EHLEIS 

V súčasnej dobe sa Slovenská Republika účastní projektu JA:EHLEIS (European Healthy Life Years Expectancy System), 

ktorého trvanie je vymedzené na obdobie 2011-2014. 

Cieľom projektu je koordinovať a evidovať aktivity súvisiace s ukazovateľmi strednej dĺžky života v zdraví, ich analýzami, 

hodnotením a využitím ako na národnej, tak na medzinárodnej úrovni. Ukazovateľ strednej dĺžky života v zdraví nadväzuje 

na ukazovateľ  tzv. strednej dĺžky života (nádej na dožitie), avšak zohľadňuje nielen dĺžku života a úmrtnostné pomery ako 

také, ale hlavne zdravotný stav, v akom sú tie roky života prežité. 

Viac  informácií o ukazovateľoch je k dispozícií tu.  

Projekt nadväzuje na predchádzajúce projekty (EHEMU, EHLEIS) realizované v rokoch 2004-2010. 

 

Ciele 

V rámci stratégie Európa 2020 na roky 2011-2020, v ktorom bol v súvislosti s podporou zdravého starnutia vytýčený cieľ 

zvýšenia strednej dĺžky života v zdraví v EU o 2 roky do roku 2020, má tento projekt: 

 prispieť ku zvýšeniu využitia tzv. súhrnných ukazovateľov verejného zdravia prostredníctvom vytvorenia a rozvoja 

Informačného systému EHLEIS 

 zvýšiť povedomie o ukazovateli a jeho využití na úrovni národných politík 

 identifikovať hlavné determinanty, ktoré zdravotný stav európskej populácie ovplyvňujú a tým ukázať cesty k jeho 

možnému ovplyvneniu 

Konkrétne sa JA:EHLEIS zameriava na 

 konsolidácia stávajúceho informačného systému, vytvoreného v priebehu predchádzajúcich fáz 

 vypracovávanie dôkladných analýz ukazovateľa 

 uľahčenie využívania ukazovateľa medzi členskými štátmi na národnej úrovni 

 poskytovanie odborného zázemia ako členským štátom, tak európskym inštitúciám 

Od roku 2005 začali byť v rámci projektu systematicky vytvárané národné správy za členské štáty EU. Správy obsahujú 

jednak prezentáciu významu ukazovateľa strednej dĺžky života podľa zdravotného stavu, ďalej  hodnoty a analýzu 

ukazovateľa nádeje na dožitie a HLY ako za danú krajinu, tak za štáty EU a hodnoty ďalších ukazovateľov strednej dĺžky 

života podľa zdravotného stavu (subjektívne zdravie, chronickú chorobnosť). 

 

Financovanie 

Projekt je financovaný 10 členskými štátmi, Európskou Komisiou, DG SANCO a dvoma francúzskymi inštitúciami: 

Ministerstvom zdravotníctva a National Solidarity Fund for Autonomy (CNSA). 

 

Organizácia 

Hlavným koordinátorom projektu je francúzsky INSERM. Do projektu je zahrnutých 20 inštitúcií z 10 európskych krajín. Ide o 

spoluprácu medzi: 

 Belgickom (Scientific Institute of Public Health - ISP-WIV), 

 Českou republikou (Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky - ÚZIS ČR), 

http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/tabulky/zdr_roky_zivota/metodicky-materialsdzz.pdf
http://www.eurohex.eu/index.php?option=countryreports
http://www.eurohex.eu/index.php?option=countryreports
http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/ScientificInstituteofPublicHea/index.htm?fodnlang=en
http://www.uzis.cz/


 Dánskom (Danish National Board of Health - SST; Economic Council of the Labour Movement - AE ; University of Southern 

Denmark - SDU; University of Copenhagen - KU) 

 Francúzskom (National Institute of Health and Medical Research - INSERM; National Institute of Demography - INED; 

Regional Oncology Research Centre - CRLC; University of Montpellier - UM2) 

 Nemeckom (Robert Koch Institute - RKI ; Rostock Center for Demographic Change - UROS) 

 Gréckom (Hellenic Statistical Authority - HSA), 

 Talianskom (University La Sapienza - DSSEAD), 

 Holandskom (Erasmus Medical center - EMC; National Institute for Public Health and the Environment - RIVM ; Statistical 

Office - CBS), 

 Švédskom (National Board of Health and Welfare - SoS/NBHW) 

 Spojeným kráľovstvom (Office for National Statistics - ONS; Newcastle University - UNEW). 

 

 
Dôležité odkazy 
 

EUROHEX 

 

EUROHEX – European Health Expectancies EurOhex je medzinárodná webová stránka venovaná projektu EHLEIS a 

ukazovateľu strednej dĺžky  života v zdraví, umožňuje prístup k odborným dokumentom, národným správam za jednotlivé 

krajiny a k databázy určenej pre výpočet ukazovateľa HLY. 

 

V tejto databázy je po udelení prístupového hesla možné vyberať z už zabudovaných dát o stavu populácie a jej úmrtnosti a 

chorobnosti za jednotlivé roky a použiť ich k výpočtu zvoleného ukazovateľa, ktorý aplikácia priamo vykoná. 

 

DG SANCO 

 

 

DG SANCO – Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. Distribuuje dáta a informácie o 

zdraví a zdravotníctve pomocou HEIDI - Health in Europe: Information and Data Interface. 

 Nástroj HEIDI data tool - dynamická prezentácia vybraných ukazovateľov 

 HEIDI wiki - informačné stránky na báze wikipedie 

 

EUROSTAT 

 

 

Eurostat je štatistickým úradom EU. Má za úlohu zaisťovať štatistiky za najrôznejšie oblasti, vrátane zdravia, ktoré budú 

dostupné a porovnateľné za všetky členské štáty EU. 

Dáta Eurostat prezentuje vo forme rozsiahlej databázy, ktorej časť je venovaná aj ukazovateľom z oblasti zdravotníckej 

štatistiky. 

http://www.sst.dk/English.aspx
http://www.ae.dk/english
http://www.sdu.dk/en/
http://www.sdu.dk/en/
http://www.ku.dk/english/
http://english.inserm.fr/
http://www.ined.fr/en/homepage_of_ined_website/
http://www.univ-montp2.fr/
http://www.rki.de/EN/Home/homepage_node.html
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
http://www.uniroma1.it/
http://www.erasmusmc.nl/?lang=en
http://www.rivm.nl/en/
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/home/default.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/home/default.htm
http://www.socialstyrelsen.se/english/
http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html
http://www.ncl.ac.uk/
http://www.eurohex.eu/
http://www.eurohex.eu/IS/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/indicators/indicators/index_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/index.php/Heidi/Population_group-specific_health/Life_expectancy
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

