
50-950 WROCŁAW, ul. Oławska 31 
tel. 71 3716 300,  fax 71 3716 360

wroclaw.stat.gov.pl

DZWONIĄC do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 
15 15lub do jego Oddziałów w godzinach od 7  do 15 :

nie jest osobą anonimową 
posiada legitymację służbową 

oraz upoważnienie do przeprowadzenia badania

ANKIETER  STATYSTYCZNY

l Wrocław        – tel. 71 3716 333, 71 3716 389
Jelenia Góra  – tel. 75 6424 034l 

l Legnica          – tel. 76 8665 247
Wałbrzych     – tel. 74 8869 219l 

Poza godzinami pracy Urzędu – tel. 71 3716 300

TOŻSAMOŚĆ ANKIETERA MOŻNA ZWERYFIKOWAĆ

stat.gov.pl
Infolinia Statystyczna

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Strona Internetowa GUS 

tel. 22 279 99 99

EHIS
Europejskie Ankietowe

Badanie Zdrowia

od 16.09.2019 do 16.12.2019

Badanie prowadzone 
w Unii Europejskiej 

od 2014 r.

EUROPEJSKIE ANKIETOWE BADANIE ZDROWIA
jest najważniejszym w skali Polski i Europy 

źródłem informacji na temat oceny stanu zdrowia polskiego
społeczeństwa przedstawionego na tle innych krajów

Unii Europejskiej.



Udział w badaniu jest wyjątkową okazją do analizy
subiektywnej oceny stanu zdrowia i jego 
uwarunkowań w poszczególnych krajach europejskich

CO POKAZYWAŁY WYNIKI 
OSTATNIEGO BADANIA 
STANU ZDROWIA?

Osoby oceniajce swoje zdrowie jako 
bardzo dobre lub dobre
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Pomimo poprawy oceny stanu zdrowia trzeba podkreślić, że nadal dzieli nas spory dystans w porównaniu 
do wiodących pod względem zdrowia krajów europejskich. Tylko 67% dorosłych Polaków oceniło swoje zdrowie 
jako bardzo dobre lub dobre, podczas gdy w Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Grecji taki stan zdrowia 
deklarowało ponad 75% dorosłych mieszkańców, w Irlandii, Szwajcarii i Islandii – ponad 80%.

Osoby przebadane kiedykolwiek
(w relacji do ogółu osób danej grupy) 

47

53
85

15

20

80

nietak

nietak

35

65

mammografia - kobiety

kolonoskopia / krew utajona badanie prostaty - mężczyźni
w wieku 40 lat i więcej
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Częstość spożywania

Warzyw

Prawie co czwarta osoba potrzebująca pomocy medycznej 
doświadczyła opóźnień w dostępie z powodu zbyt długiego 
okresu oczekiwania na wizytę.

Brak środków finansowych deklarowała co 13 osoba 
potrzebująca opieki medycznej sprawowanej przez lekarza 
i co 9 osoba potrzebująca opieki dentystycznej. 

Trudności z wykupieniem leków przepisanych na receptę 
deklarowała co 12 osoba.
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Wyniki badań w Polsce Wyniki badań w woj. dolnośląskim
Waga osób w wieku 15 lat i więcej według 
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