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Tlačová správa 
 

 

Piatim Slovákom denne diagnostikujú sklerózu multiplex 

                                                                                                                 
V Bratislave dňa 29. 5. 2018 

 

Vyše  1 600  ľudí pribudne ročne na Slovensku so sklerózou multiplex. Uvádzajú to 

štatistiky Národného centra zdravotníckych informácii (NCZI). Na jeho riziká 

upozorňujú odborníci každoročne, aj pri príležitosti Svetového dňa sklerózy 

multiplex, ktorý tento rok pripadá na 30. mája.  

Podľa štatistiky NCZI bolo na Slovensku v priebehu roka 2016 novodiagnostikovaných              

1 639 pacientov so sklerózou multiplex. „Z toho 1 128 žien a 511 mužov. Celkový počet 

evidovaných osôb v neurologických ambulanciách s touto diagnózou bol ku koncu roka 

2016 vyše 11 000,“ uviedol hovorca NCZI Boris Chmel. 

Skleróza multiplex je zvyčajne diagnostikovaná u ľudí vo veku medzi 20 a 40 rokom a 

postihuje až takmer trikrát viac žien ako mužov. Medzi najčastejšie príznaky sklerózy 

multiplex patria únava, bolesť, slabosť, problémy s vizuálnym a zmyslovým vnímaním,  

zmeny nálad, dysfunkcia močového mechúra, ale aj črevná a sexuálna dysfunkcia.   

Skleróza multiplex alebo roztrúsená mozgovomiechová skleróza je chronické zápalové 

ochorenie centrálneho nervového systému, pri ktorom vlastný organizmus napáda funkciu 

nervových vláken. Príčina vzniku SM nie je doteraz známa. Predpokladá sa, že vznik 

ochorenia je daný určitou dedičnou dispozíciou v kombinácii s viacerými faktormi z 

prostredia. 

Svetový deň sklerózy multiplex je vyhlásený Medzinárodnou federáciou sklerózy multiplex 

na poslednú májovú stredu. Cieľom tejto celosvetovej iniciatívy je zvýšiť povedomie o 

diagnóze „G 35“, ktorá ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí po celom svete.  

                                                               

 
 

O organizácii: 

NCZI je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá zodpovedá 

za realizáciu elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.   

Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom 

systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Kontaktné údaje: 

Mgr. Boris Chmel 

Hovorca 

Národné centrum zdravotníckych informácií  

Tel.: 0910 917 444, mail: boris.chmel@nczisk.sk, web: www.nczisk.sk 
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