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Chorých na kvapavku pribudlo 

 
Bratislava, 28. júl 2014 – Celkovo bolo v minulom roku na Slovensku nahlásených 1 055 ochorení 

na pohlavné choroby. V porovnaní s rokom 2012 je to o 87 prípadov menej. Zásluhu na tom má 

nižší počet chorých na syfilis. Klesol aj počet pacientov s inými sexuálne prenosnými chorobami. 

Výnimkou sú gonokokové infekcie (tzv. kvapavka). Tu sa počet chorých medziročne zvýšil o 67 

prípadov. 

 

Pohlavné ochorenia boli vo väčšine prípadov diagnostikované mužom (683). U žien evidujeme 372 

týchto ochorení. 

  

Na gonokokovú infekciu (kvapavku) sme v uplynulom roku zaznamenali 243 ochorení. Pre 

porovnanie, v roku 2012 sme evidovali 176 pacientov s týmto ochorením. Najviac liečených bolo v 

Nitrianskom a Trnavskom kraji. Naopak, najmenej prípadov evidujeme v Banskobystrickom 

a Prešovskom kraji. Z celkového počtu chorých na kvapavku išlo v prevažnej väčšine o mužov (192 

mužov a 51 žien). Ochorenie bolo najčastejšie zistené pacientom vo veku 25 – 34 rokov (110 

prípadov). Podľa rodinného stavu sa kvapavka vyskytovala najmä medzi slobodnými (171 prípadov).  

V 47 prípadoch išlo o ženatých mužov (33), či vydaté ženy (14). 

 

Syfilis bol zistený v 252 prípadoch (137 mužov a 115 žien, z ktorých 31 bolo tehotných). Oproti roku 

2012 sa celkový počet chorých znížil o 50. Podobne, ako pri kvapavke, aj pri syfilise bolo najviac 

chorých vo vekovej skupine 25 – 34 rokov (64 prípadov). Vo veku do 15 rokov zaznamenávame 4 

prípady ochorenia na syfilis. Všetky sa týkali dievčat. Najviac chorých na syfilis pochádzalo 

z Bratislavského a Košického kraja. Naopak, najmenej prípadov evidujeme v Prešovskom, 

Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Podľa rodinného stavu bolo až 138 chorých na syfilis medzi 

slobodnými. V 55 prípadoch išlo o ženatých mužov (26), prípadne vydaté ženy (29).  

 

Iných prevažne sexuálne prenosných chorôb (ako napr. chlamýdiové infekcie, herpes pohlavných 

orgánov, či choroba vyvolaná vírusom HIV s následnými infekčnými a parazitárnymi chorobami) bolo 

v uplynulom roku hlásených celkovo 559 (354 mužov, 205 žien). Aj pri týchto ochoreniach evidujeme 

oproti roku 2012 pokles v počte chorých o 104. Vysoký výskyt iných prevažne sexuálne prenosných 

chorôb bol hlásený u osôb v mladších vekových skupinách. V prípade 15 až 24-ročných to bolo spolu 

187 prípadov (100 mužov a 87 žien). U 25 až 34-ročných to bolo 197 ochorení, v tom 138 mužov a 59 

žien. 

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na web stránke NCZI v štatistickom prehľade: 

» Pohlavné choroby v SR 2013   
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