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T L A Č O V Á  S P R Á V A 

 

 

Problémy s obličkami má zrejme čoraz viac Slovákov 

Pacientov v nefrologických ambulanciách pribudlo a rovnako sa zvýšil aj počet 

pravidelne dialyzovaných pacientov. 

 

Bratislava, 31. august 2012  – Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo ďalšiu 

zaujímavú štatistickú publikáciu, ktorá mapuje a podrobne rozoberá nefrologickú starostlivosť 

a liečbu nahrádzajúcu funkciu obličiek na Slovensku. Zo zozbieraných a spracovaných údajov 

napríklad vyplýva, že počet pacientov v nefrologických ambulanciách stúpol. Zvýšil sa aj počet 

osôb v pravidelnej dialyzačnej liečbe. Zverejnená publikácia rovnako ponúka prehľad o 

vývoji počtu osôb s náhlym zlyhaním obličiek, počtu úmrtí v spojení s poškodením obličiek, ako 

aj informáciu o počte transplantácií obličiek na Slovensku. 

Minulý rok vykázalo na Slovensku aktívnu činnosť 167 nefrologických ambulancií a 74 dialyzačných 

stacionárov. V porovnaní s rokom 2010 pribudla jedna nefrologická ambulancia a dva dialyzačné 

stacionáre. Celková kapacita dialyzačných stacionárov vyhradených pre pacientov liečených 

hemodialýzou v pravidelnej dialyzačnej liečbe, ako aj pre akútne prípady sa zvýšila z 812 miest v roku 

2010 na 825 miest v roku 2011. Z uvedeného počtu bolo však len 9 miest vyhradených pre pacientov 

do 18 rokov. V sledovanom roku totiž počet miest pre dospelých vzrástol oproti roku 2010 o 14  

dialyzačných miest (postelí/kresiel), ale počet miest vyhradených pre pacientov do 18 rokov klesol z 

10 na 9 miest.  

 

Do pravidelnej dialyzačnej liečby bolo v roku 2011 zapojených 4 052 pacientov, čo je v porovnaní 

s rokom 2010 nárast o 51 pacientov. Uvedený nárast sa netýkal pacientov do 18 rokov, ktorých bolo 

v roku 2010 aj v roku 2011 evidovaných celkovo 28. Počet pacientov zaradených v pravidelnej 

dialyzačnej liečbe sa zvýšil len v skupine nad 60 rokov. Ide zároveň o skupinu, ktorá tvorí najväčší 

podiel v pravidelnej dialyzačnej liečbe (celkovo bolo minulý rok v pravidelnej dialyzačnej liečbe 2 

480 pacientov vo veku nad 60 rokov).  

 

Počet sledovaných osôb v nefrologických ambulanciách sa zvýšil zo 160 517 v roku 2010 na 171 002 

osôb v roku 2011. Uvedený nárast sa týkal rovnako detí, ako aj dospelých. Kým ku koncu roka 2010 

bolo 44 753 sledovaných pacientov do 18 rokov, v roku 2011 to už bolo 45 558 pacientov. V skupine 

nad 19 rokov to bolo za rok 2010 celkovo 115 764, a za rok 2011 spolu 125 444. Najviac sledovaných 

osôb do 18 rokov v nefrologických ambulanciách bolo v rámci Trenčianskeho kraja (až 8 543). 

Najmenej v Banskobystrickom kraji (2 613). 

 

V rámci pacientov do 18 rokov sme za minulý rok na Slovensku zaznamenali 363 pacientov s 

poškodením obličiek spôsobeným cukrovkou – najviac v Trenčianskom (81) a Košickom kraji (80) – a 
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341 pacientov s poškodením obličiek spôsobeným hypertenziou – rovnako najviac v Trenčianskom 

(118) a Košickom kraji (96). Vo vekovej skupine nad 19 rokov prevažuje poškodenie obličiek 

spôsobené ochorením na diabetes mellitus u 27 800 osôb a poškodenie obličiek spôsobené 

hypertenziou bolo zistené u 18 114 pacientov. 

 

V porovnaní s rokom 2010 sa mierne zvýšil aj počet osôb s náhlym zlyhaním obličiek (v roku 2010 to 

bolo 1 259 osôb, v roku 2011 celkovo 1 268 osôb). Na druhej strane však klesol počet úmrtí spojených 

s náhlym zlyhaním obličiek. Kým v roku 2010 z celkového počtu 1 259 zomrelo 502 osôb, v roku 

2011 zo spomínaných 1 268 prípadov zomrelo 479 osôb. Zo 14 akútnych otráv bolo 7 spôsobených 

etylénglykolom, pričom z celkového počtu pacientov s akútnou otravou zomreli 2 osoby.    

 

Celkovo bolo v roku 2011 hlásených  638 úmrtí pacientov zaradených v pravidelnej dialyzačnej 

liečbe. Najčastejšou príčinou úmrtia týchto pacientov boli kardiovaskulárne choroby (388 prípadov). 

Na porovnanie v roku 2010 bolo zaznamenaných 629 úmrtí pacientov v pravidelnej dialyzačnej liečbe. 

 

Spracované údaje ponúkajú prehľad aj o transplantácii obličiek. Na Slovensku v roku 2011 bola 

vykonaná transplantácia obličiek u 117 pacientov a na čakacej listine evidujeme celkom 478 

pacientov. 

 

Štatistickú publikáciu „Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2011“ 

nájdete TU. 
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