
 

  

VI. Subsystém:  Zdravotní stav obyvatel a vybrané ukazatele 
zdravotní statistiky  

 
 
Čím se subsystém zabývá 
V rámci tohoto subsystému je realizováno dotazníkové šetření. Jedná se o Studii HELEN 
(Health, Life Style and Environment), jejímž cílem je doplnit údaje demografické a zdravotní 
statistiky o další ukazatele zdravotního stavu městské populace ČR. 
 
Zapojení m ěst Libereckého kraje do subsystému  
V Libereckém kraji proběhla první etapa studie v roce 2000 v Liberci, v roce 2002 v Jablonci 
nad Nisou a v roce 2005 se v rámci druhé etapy v Liberci i v Jablonci nad Nisou šetření 
zopakovalo. V roce 2009 - 2010 proběhlo v rámci třetí etapy šetření v Liberci. 
 
 
 

Výsledky za rok 2012 
 
V Libereckém kraji V roce 2009 - 2010 proběhlo v rámci třetí etapy (kterou se budeme 
zabývat v této kapitole) šetření v Liberci. 

 

• Negativně hodnotilo své zdraví 9,6 % respondentů, dlouhodobé zdravotní problémy mělo  
      55,4 % osob. Nejsilnější vazbu k hodnocení zdraví i k přítomnosti dlouhodobých   
      zdravotních obtíží měla finanční situace. 

 
• Výskyt onemocnění v hodnoceném souboru byl následující: onemocnění štítné žlázy  
      (9,9 %), nádorová onemocnění (6,5 %), astma (5,3 %), nenádorové onemocněn žlučníku   
      (9,5 %),  chronická   úzkost  a   deprese  (8,7 %),   cukrovka   (4,4 %),  nemoci  oběhové     
      soustavy  -  IM, ICHS a  CMP % (3,9 %), chronické   onemocnění ledvin (5,7 %), vředová  
      choroba  žaludku  a   dvanáctníku  (6,0 %),  senná  rýma  (9,9 %),  ekzémy  a  chronická  
      onemocnění kůže  (12,6 %),  onemocnění  páteře  a  kloubů (33,5 %), vysoký krevní tlak   
      (31,5 %), vysoká hladina cholesterolu (34,0 %). 
 
• Statisticky významný vztah k vybraným onemocněním měla nejčastěji finanční situace  
      a obezita.  
 
 

Výskyt alergických onemocn ění u dětí v ČR 
 

Dětským lékařem diagnostikované alergické onemocnění se vyskytlo celkem u 1929 dětí ze 
sledovaného souboru 6503 dětí, což představuje prevalenci 29,7 %. 
Nejčastějším onemocněním byla alergická rýma pylová, kterou trpělo 11,8 % dětí a atopický 
ekzém (10,9 % dětí). Výskyt astmatu byl 9,6 %. 
 

 


