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T L A Č O V Á  S P R Á V A 

 

 

Chirurgia v číslach 

 

Bratislava, 18. december 2013 – Podľa spracovaných a zverejnených údajov Národného centra 

zdravotníckych informácií chirurgovia minulý rok zoperovali v nemocniciach takmer 275-tisíc 

pacientov. Ďalších asi 160-tisíc pacientov absolvovalo zákrok v rámci jednodňovej starostlivosti. 

Okrem toho vyše 2 miliónov menších chirurgických ošetrení bolo riešených ambulantne. Najviac 

ľudí bolo operovaných najmä pre problémy s pohybovou sústavou (operácie kĺbov, kostí, svalov, 

šliach, nádorové choroby, amputácie končatín).  

V roku 2012 navštívilo ambulancie chirurgie, úrazovej chirurgie a detskej chirurgie 2 691 176 

pacientov, čo je takmer o 177-tisíc návštev viac ako v roku 2011. V rámci týchto návštev bolo 

vykonaných 2 082 860 chirurgických výkonov, najčastejšie išlo o chirurgické ošetrenie rán (327 716). 

Nasledovali výkony súvisiace s hnisavým ochorením kože a podkožia (119 524) a odstránenia 

kožných a podkožných nádorov (115 058). 

V nemocniciach bolo v roku 2012 operovaných 274 992 pacientov s celkovým počtom 279 052 

operácií. Počet operovaných mladých ľudí vo veku 0 – 18 rokov bol 24 973. Deti najčastejšie 

podstupovali operácie muskuloskeletárneho systému (7 538 operovaných) a operácie oka, ucha a nosa 

(7 033 operovaných). U dospelých osôb rovnako prevládali najmä operácie muskuloskeletárneho 

systému (66 360 operovaných − z toho 32 611 osôb podstúpilo operácie kĺbov). Nasledovali operácie 

tráviaceho systému (43 171 operovaných), pri ktorých evidujeme najväčší počet úmrtí pacientov 

(449). Vo veľkej miere boli tiež zastúpené operácie ženských pohlavných orgánov s počtom 41 593 

operovaných žien. 

V rámci neodkladnej chirurgickej pomoci pri niektorých chorobách bolo operovaných 39 398 

pacientov, z toho 36,9 % pacientov operovaných do 6 hodín od diagnostikovania stavu. Najviac 

operovaných bolo po úraze (31 776). 

V počte operačných výkonov jednodňovej zdravotnej starostlivosti zaznamenávame každoročne 

rastúci trend. V roku 2012 bolo operovaných 159 295 pacientov s nárastom o 28 505 oproti roku 2011. 

V špecializačných odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová a plastická chirurgia bolo operovaných 50 

796 pacientov (o 11 434 viac ako v roku 2011), v oftalmológii bolo vykázaných 44 374 operovaných 

pacientov, v odbore gynekológia a pôrodníctvo sme evidovali 36 663 operovaných žien. 

 

» Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2012 
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