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Psychiatrické ambulancie navštívilo viac žien ako mužov   

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) eviduje, že v psychiatrických 
ambulanciách bolo v roku 2020 uskutočnených 1 851 898 vyšetrení s 
diagnostikovanou psychickou poruchou, čo predstavuje pokles o 1,4 % oproti 
predchádzajúcemu roku. Celkovo bolo vyšetrených 364 464 osôb v porovnaní 
s minulým rokom prišlo k poklesu o 7,5 %. Z hľadiska pohlavia prevládali ženy oproti 
mužom.  

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch boli afektívne poruchy aj v roku 2020 najčastejším 
dôvodom ambulantnej liečby. Boli diagnostikované u 32,6 % všetkých vyšetrených osôb. 
Nasledovali neurotické stresom podmienené a somatoformné poruchy, ktoré sa týkali 25,7 
% osôb a organické duševné poruchy vrátane symptomatických tvorili 19,6 % zo všetkých 
vyšetrených osôb. Pri všetkých troch uvedených skupinách diagnóz prevažoval počet žien 
oproti mužom. Muži výrazne, viac ako 3-násobne dominovali pri poruchách psychického 
vývinu a poruchách psychiky a správania zapríčinenej užívaním alkoholu a psychoaktívnych 
látok a takmer 2-násobne pri poruchách správania a emočných poruchách so zvyčajným 
začiatkom v detstve a počas dospievania. 

Najvyšší počet vyšetrených osôb so stanovenou diagnózou vzhľadom na počet obyvateľov 
bol v Bratislavskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. 

V roku 2020 bola psychická porucha diagnostikovaná prvýkrát v živote 61 030 osobám. 
Tento pokles však pravdepodobne súvisí s pandemickým rokom 2020, kedy bol prístup 
k zdravotnej starostlivosti čiastočne obmedzený. 

Novodiagnostikovaní pacienti boli najčastejšie liečení pre neurotické, stresom podmienené 
a somatoformné poruchy (17 765 pacientov), organické duševné poruchy vrátane 
symptomatických (14 553 pacientov) a afektívne poruchy (11 737 pacientov).  

V roku 2020 prišlo k medziročnému poklesu počtu psychiatrických diagnóz zistených 
prvýkrát v živote pri všetkých skupinách diagnóz, a to okrem porúch správania spojených s 
fyziologickými poruchami a somatickými faktormi, počet ktorých vzrástol o 7,4 %.  

So zreteľom na vekové skupiny najviac prípadov psychiatrických diagnóz evidovaných 
prvýkrát v živote bolo v skupine starších obyvateľov nad 75 rokov. Ďalej vo vekovej skupine 
45 – 59 rokov a v skupine 60 – 74 rokov. 

 



 

 

V skupine detí do 14 rokov boli v roku 2020 najčastejšou skupinou diagnóz zistenou prvýkrát 
v živote poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas 
dospievania, kam patria aj hyperkinetické poruchy. Uvedená skupina diagnóz tvorila 53 % 
zo všetkých novodiagnostikovaných porúch v tejto vekovej kategórii. 

Vo vekovej skupine 15 – 19-ročných mali medzi diagnózami zistenými prvýkrát v živote 
najčastejšie zastúpenie neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy s 
podielom 34,5 %. Uvedené poruchy patrili k najčastejším poruchám evidovaným prvýkrát v 
živote aj v troch ďalších skupinách 20 – 29 rokov (42,3 %), 30 – 44 rokov (40,5 %) a 45 – 
59 rokov (35,8 %).  

V staršom veku patrili k najčastejším diagnózam zisteným prvýkrát v živote organické 
duševné poruchy vrátane symptomatických v skupine osôb 60 – 74 rokov (37,2 %) a 
výrazne dominovali v skupine 75-a viacročných osôb (85,3 %). 
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