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Činnosť gynekologických ambulancií  

 
Bratislava, 7. november 2014 – Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo 

svojich pravidelných štatistických publikácií, tento raz o činnosti gynekologických ambulancií na 

Slovensku. Publikácia poskytuje prehľad o počte evidovaných osôb, návštev a vyšetrení podľa 

vyšetrovacej metódy v gynekologických ambulanciách. Sleduje počet žien užívajúcich 

antikoncepciu aj prvýkrát zistené onkologické ochorenia v gynekologických ambulanciách. 

Gynekologické ambulancie, ktoré si splnili svoju povinnosť a zaslali NCZI výkaz, mali minulý rok v 

evidencii celkovo 1 875 847 pacientiek. V priebehu roka zároveň zaevidovali 60 542 tehotných žien 

(nezahŕňa tehotné, ktoré požiadali o umelé prerušenie tehotenstva), z ktorých 68% vyhľadalo lekára do 

12. týždňa tehotenstva. Rizikové a ohrozené tehotenstvo bolo zistené v 32% prípadov.   

Užívanie antikoncepcie má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu. Kým napríklad 

vnútromaternicovú antikoncepciu užívalo v roku 2008 celkovo 66 234 žien, v roku 2012 to bolo už len 

50 253 a minulý rok gynekológovia evidovali 47 240 žien užívajúcich tento typ antikoncepcie, čo je 

3,5% žien v reprodukčnom veku (15-49 rokov).  Pokles rovnako evidujeme v prípade hormonálnej 

antikoncepcie. Tú v roku 2008 užívalo 316 482 žien. V roku 2012 to bolo už len 246 740 a minulý rok 

219 004 žien, čo predstavuje 16,2% žien v reprodukčnom veku.  

Pokiaľ ide o zistené onkologické ochorenia v gynekologických ambulanciách, z prvýkrát zistených 

onkologických ochorení bol ženám najčastejšie diagnostikovaný zhubný nádor prsníka (2 539 

prípadov), čo predstavuje 9 z 10 000 žien. Prekancerózy maternicového krčka overené histologicky boli 

zistené 9 867 ženám (35,5 na 10 000). 

 

Súčasťou vykazovania sú aj vyšetrenia, pri ktorých gynekológ zaevidoval podozrenie na ohrozenie 

násilím. V minulom roku gynekológovia hlásili 150 vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie 

násilím, v tom 88 s fyzickými indikátormi, 35 s psychickými indikátormi a 27 s fyzickými aj 

psychickými indikátormi. Najviac vyšetrených žien s podozrením na ohrozenie násilím (38), 

zaznamenali gynekológovia v Košickom kraji. Nasledovali Trenčiansky kraj (35 prípadov) a Žilinský 

kraj (30). 
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