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Najčastejšie operácie? Kĺby, kosti, svaly, šľachy.  

 

Bratislava, 28. november 2014 – Chirurgovia v priebehu roka zoperovali v nemocniciach takmer 

270-tisíc ľudí. Ďalších vyše 166-tisíc pacientov bolo operovaných v rámci jednodňovej 

starostlivosti. Okrem toho viac ako 2 milióny chirurgických ošetrení riešili chirurgické 

ambulancie. Podrobné údaje o chirurgických výkonoch prezentuje najnovšia publikácia 

Národného centra zdravotníckych informácií s názvom Chirurgická a jednodňová starostlivosť 

v SR 2013.  

V roku 2013 navštívilo chirurgické ambulancie 2 613 779 pacientov. V rámci návštev bolo vykonaných 

2 071 798 chirurgických zákrokov. Najčastejšie išlo o chirurgické ošetrenia rán (330 407), odstránenie 

kožných a podkožných nádorov (116 213) a chirurgické výkony pre hnisavé ochorenia kože a podkožia 

(112 583).  

 

V ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo operovaných 269 944 osôb s celkovým počtom 271 863 

operácií. U detí boli najčastejšie vykonávané operácie oka, ucha a nosa (7 420 operovaných, z toho 70% 

sa týkalo operácií na nose, ústach a laryngu). Nasledovali operácie muskuloskeletárneho systému s 

počtom 5 813 operovaných a operácie tráviaceho systému podstúpilo 3 532 detí. U dospelých prevládali 

operácie muskuloskeletárneho systému (66 128 operovaných so 49% podielom operácií kĺbov). 

Nasledovali operácie tráviaceho systému s počtom 43 530 a ženských pohlavných orgánov (39 954 

operovaných). 

 

Najvyšší počet úmrtí (375 exitovaných) bol zaznamenaný pri operáciách tráviaceho systému, z toho 

tretina pacientov zomrela pri operáciách hrubého čreva. V rámci neodkladnej chirurgickej pomoci bolo 

operovaných 41 028 pacientov. Operáciu po úraze potrebovalo 33 691 ľudí, čo je o 6% viac v porovnaní 

s rokom 2012. Takmer 90% z nich tvorili operácie končatín. 

 

V jednodňovej zdravotnej starostlivosti bolo operovaných 166 804 pacientov, čo je o 5% viac (7 509) 

ako v roku 2012. Najviac operácií vykonali špecializačné odbory: chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia 

a plastická chirurgia (53 279 operovaných osôb), oftalmológia (47 845) a gynekológia a pôrodníctvo 

(35 921).  

 

» Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2013 
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