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Dojčených detí je stále viac  

 
Bratislava, 14. október 2014 – Najnovšia publikácia Národného centra zdravotníckych informácií 

ponúka štatistický pohľad na zdravie našich detí. Z množstva informácií, ktoré poskytuje, možno 

vybrať napríklad stále rastúci trend v počte plne dojčených detí. Zachytáva však aj nárast v počte 

vyšetrených detí s podozrením na ohrozenie násilím.  

Ku koncu minulého roka evidovali pediatri vo svojich ambulanciách približne 1,2-mil. detí a mladých 

ľudí do 26 rokov. Počet návštev pacientov (v ambulancii a v rámci návštevnej služby) presiahol 6,8-mil. 

a lekári v rámci nich vykonali vyše 6,3-mil. vyšetrení (z toho 15% tvorili preventívne prehliadky). U 

detí do 1 roka sme zaznamenali v priemere 20 návštev v priebehu roka, vo vekovej skupine 1 – 5 rokov 

to bolo 8 návštev, 6 – 14-roční a 15 – 18-roční navštívili svojho pediatra približne 5-krát za rok 

a v prípade 19 – 26-ročných to bolo v priemere 2-krát. 

 

Dojčenie sa teší obľube   

V historickom vývoji naďalej pozorujeme rastúci trend v počte plne dojčených detí na konci 6. mesiaca 

života. V tomto veku bolo dojčených viac ako polovica z evidovaných detí (53,6%), pričom najvyššiu 

hodnotu vykazuje Bratislavský kraj (66,2%), naopak, najmenej dojčených detí bolo v Nitrianskom kraji 

(43,4 %). Pre porovnanie, v roku 2003 bolo plne dojčených do konca 6. mesiaca života len 37,7% detí. 

V roku 2012 to bolo 52,2%. 

 

Najčastejšie ochorenia 

 

Deti do 18 rokov boli najviac sledované pre choroby dýchacej sústavy (1 116 sledovaných na 10 000 

evidovaných). Rovnako je to v skupine 19 – 26-ročných (907), z čoho viac ako 60% sa týkalo 

alergických ochorení. Medzi ďalšie časté ochorenia, pre ktoré boli pacienti sledovaní, patria choroby 

oka a jeho adnexov, ktoré sa vo väčšej miere vyskytovali u 19 – 26-ročných (706) ako u detí (464).  

 

Výraznejší medziročný nárast sme zaznamenali v počte vyšetrených detí do 18 rokov s podozrením na 

ohrozenie násilím. Kým za rok 2012 ambulancie vykázali 202 takýchto prípadov, v uplynulom roku to 

bolo už 582 vyšetrených detí (v tom 191 s fyzickými indikátormi, 252 s psychickými indikátormi a 139 

s fyzickými aj psychickými indikátormi). 

 

 

» Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2013 
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