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Najviac tehotných žien bolo v minulom roku v Bratislavskom kraji 

 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zaznamenalo, že do systematickej zdravotnej 
starostlivosti gynekologických a pôrodníckych ambulancií spadalo v minulom roku 1 831 730 
pacientok, pričom trend počtu žien evidovaných v gynekologických ambulanciách má dlhodobo 
mierne klesajúci charakter. 

Celoslovenský podiel pacientok v roku 2020, ktoré boli evidované v gynekologických a pôrodníckych 
ambulanciách, predstavoval 77,3% populácie žien vo veku 15 a viac rokov.  

Najviac evidovaných pacientok spadalo do ambulantnej gynekologickej starostlivosti v Nitrianskom 
kraji, kde podiel predstavoval 85,3% populácie 15 a viac ročných žien v danom kraji (v počte 255 489). 
Naopak najmenej žien bolo v tejto starostlivosti v Trnavskom kraji, pričom podiel evidovaných žien 
predstavoval 65,2% populácie 15 a viacročných žien (v počte 161 773).  

Kraje,  ktoré  v danom  roku  prevyšovali  celoslovenský  podiel  evidovaných  žien  (77,3 %) v 
gynekologických a pôrodníckych ambulanciách boli Košický (80,6% populácie 15 a viac ročných žien; 
v počte 276 062), Bratislavský (80% populácie 15 a viac ročných žien; v počte 236 620) a taktiež 
Trenčiansky kraj (79,2% populácie 15 a viac ročných žien; v počte 203 168).  

V roku 2020 bolo hlásených 55 810 novo-evidovaných tehotných žien. Najviac tehotných žien bolo 
evidovaných v Bratislavskom kraji a to 9 122 pacientok. Najnižší počet tehotných žien bol v 
Trnavskom kraji, a to 4 202 pacientok.  

Ženy s patologickým alebo rizikovým tehotenstvom predstavovali 16 227 pacientok. Najvyšší podiel 
tehotných s patologickým alebo rizikovým tehotenstvom bol v Nitrianskom kraji. V Košickom a 
Žilinskom kraji bol hlásený výskyt patologických a rizikových tehotenstiev s rovnakým podielom na 
populáciu žien.  

V roku 2020 NCZI zaznamenalo 2 969 979 návštev pacientok v gynekologických a pôrodníckych 
ambulanciách, pričom najviac žien navštívilo ambulanciu gynekológa z diagnosticko-terapeutických 
dôvodov (53,4%; v počte 1 585 544 návštev). Tieto návštevy zahŕňali prvé vyšetrenie vzniknutého 
stavu, na základe ktorého pacientka prišla do ambulancie (878 805 návštev), ale aj opakované 
návštevy počas terapie (v počte 706 739).Preventívne gynekologické prehliadky predstavovali 26,1% 
ambulantných návštev (v počte 773 837). Prehliadky a vyšetrenia tehotných žien tvorili zvyšok a to 
20,6% zo všetkých návštev (v počte 610 598). 

Najvyššia návštevnosť gynekologických a pôrodníckych ambulancií bola zaznamenaná v Žilinskom 
kraji (v počte 467 406 návštev), pričom 36,8% (v počte 171 966) všetkých návštev tvorili prvé 
diagnosticko- terapeutické návštevy. V tomto kraji sa taktiež frekventovane vyskytovali opakované 
terapeuticko- diagnostické návštevy žien (22,2 %; v počte 103 756).  

 

 

 



 

 

Najmenej návštev gynekologických a pôrodníckych ambulancií vykonali pacientky v Trnavskom kraji, 
a to 243 844 návštev, čo zodpovedalo najnižšiemu počtu evidovaných žien v týchto ambulanciách.  

Aj napriek najnižšej miere návštevnosti, je veľmi dôležité poukázať na fakt, že u týchto pacientok 
bola dosiahnutá najvyššia miera preventívnych návštev v rámci všetkých krajov Slovenska a to 32% 
(v počte 77 962). 

Podrobnejšie údaje k tejto téme sú obsiahnuté v publikačných tabuľkových výstupoch zverejnených 
na http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy. 
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