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Viac pacientov s poruchami obličiek 

 
Bratislava, 26. august 2014 – Do evidencie nefrologických ambulancií pribudlo za rok viac ako 5,5-

tisíc pacientov. U detí prevažuje ochorenie na zápal obličiek. Najčastejšie diagnostikovaným 

ochorením v prípade dospelých je poškodenie obličiek spôsobné cukrovkou. Mierne 

optimistickejší je vývoj počtu pacientov, ktorí potrebujú pravidelnú dialyzačnú liečbu.  

 

V nefrologických ambulanciách bolo v uplynulom roku sledovaných 182 990 osôb. V porovnaní 

s rokom 2012 je to nárast o 5 622 pacientov.  

 

U detí sa najčastejšie vyskytoval zápal obličiek (pyelonefritída). Nefrologické ambulancie evidovali 

v uplynulom roku s týmto ochorením 10 801 detských pacientov. V porovnaní s rokom 2012 ide 

o nárast až o 19% (1 729 osôb). Najčastejšie diagnostikovaným ochorením vo vekovej skupine 19- a 

viacročných osôb bolo poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (30 971 pacientov). Aj tu 

evidujeme medziročný nárast o 1 465 osôb. Rovnako v dospelej populácii naďalej rastie aj počet 

pacientov s poškodením obličiek hypertenziou (20 412 evidovaných, čo je o 497 osôb viac ako v roku 

2012).  

 

Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bolo zapojených 4 228 pacientov, čo je o 26 pacientov menej 

ako v roku 2012. Až 83% pravidelne dialyzovaných boli pacienti vo veku nad 50 rokov. Pacientov do 

18 rokov bolo do PDL prijatých 23. Najviac pacientov zaradených do PDL podľa diagnózy bolo pre 

poškodenie obličiek spôsobené diabetes mellitus (33%) a ďalej pre zápal obličiek (15%).  

 

V uplynulom roku zomrelo 661 pacientov zapojených do PDL, t. j. 16% zo všetkých liečených. 

Najčastejšou príčinou úmrtí boli kardiovaskulárne choroby (414). Na čakaciu listinu pre transplantáciu 

bolo zaradených 471 pacientov a 115 osôb sa podrobilo transplantácii obličiek. Náhle zlyhanie obličiek 

bolo evidované pri 1 234 pacientoch (z toho 462 úmrtí). V 331 prípadoch nastalo zlyhanie po 

chirurgickom výkone alebo po zranení.  

 
 

» Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2013 
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