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Úvod  
Materská úmrtnosť je považovaná za hlavný ukazovateľ úrovne zdravotnej starostlivosti 
a zároveň patrí medzi vedúce príčiny smrti u mladých žien, predovšetkým v rozvojových 
krajinách(1). Za materskú úmrtnosť sa považuje smrť ženy počas tehotnosti a do 42 dní po 
skončení tehotnosti. Celková materská úmrtnosť zahŕňa priamu (úmrtia na ochorenia priamo 
súvisiace s tehotnosťou), nepriamu (úmrtia na akékoľvek ochorenie nesúvisiace 
s tehotnosťou, ale tehotnosť ho negatívne ovplyvnila) a náhodnú úmrtnosť(1,2). 
Vo väčšine rozvinutých krajín materská úmrtnosť postupne klesá. Väčšina krajín sa v štúdiách 
a analýzach zameriava na špecifické a nešpecifické materské úmrtia, ktoré sú potenciálne 
odvrátiteľné a dokážu sa dobrou zdravotnou starostlivosťou a prevenciou ovplyvniť 
a znižovať. So zlepšením medicínskych štandardov a zvýšením zdravotného povedomia ľudí, 
je úmrtnosť tehotných žien z priamych a nepriamych príčin na relatívne nízkej úrovni(3). 
Existuje len málo publikácií a štúdií zameriavajúcich sa na náhodné materské úmrtia 
nesúvisiace s tehotnosťou. Niektoré z týchto úmrtí môžu byť odvrátiteľné, aj keď im nie je 
úplne možné v niektorých prípadoch predísť, alebo ich dobrou zdravotnou starostlivosťou 
ovplyvniť(3). Náhodné úmrtia zahŕňajú úmrtia pri dopravných nehodách, vraždy, samovraždy, 
pády a pod. Vedúcou nepôrodníckou príčinou smrti žien je trauma(4).  
Výskyt polytraumy u tehotných žien je vzácny. Rizikom pri polytraume je hlavne vznik 
abrupcie placenty, ruptúry maternice, retroplacentárnneho alebo retroperitoneonálneho 
hematómu a rýchly rozdvoj diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie, ktoré sa v mnohých 
prípadoch končia smrťou ženy aj plodu. K najčastejším polytraumám patria úrazy pri 
dopravných nehodách - až 70 %, pričom v 82 % pri nich dôjde k úmrtiu plodu a v 6-7 % 
k úmrtiu ženy(5,6). Materské úmrtia majú veľký dopad na všetkých členov rodiny a spoločnosti 
a získavanie informácii o špecifických, nešpecifických, ale aj náhodných úmrtiach a ich 
príčinách je dôležité hlavne z hľadiska prevencie, liečby a celkového manažmentu pacientok. 
Na základe kvalifikovaných informácií je však možné prispieť k znižovaniu úmrtnosti aj 
v kategórii náhodných  materských úmrtí(1). 
 
Materiál a metódy 
Retrospektívne boli analyzované prípady materských úmrtí v Slovenskej republike (SR) 
v rokoch 2007 – 2020 z databázy sekcie perinatálnej medicíny (SPM) Slovenskej 
gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS). Údaje boli získané aj aktívnym 
vyhľadávaním informácií o náhodných úmrtiach v súvislosti s tehotnosťou a šestonedelím 
v masovokomunikačných prostriedkoch. Ani jeden prípad náhodného materského úmrtia 
nebol nikým hlásený SPM SGPS.  
 
Výsledky  
V sledovanom období v SR bol index materskej úmrtnosti (MMR – maternal mortality ratio = 
počet materských úmrtí na 100 000 živonarodených detí) 11,14. Umrelo celkom 87 matiek. 
V kategórii priama materská úmrtnosť umrelo 32 žien (MMR - 4,09), v kategórii nepriama 



materská úmrtnosť umrelo 46 žien (MMR – 5,89). V kategórii náhodná materská úmrtnosť 
umrelo deväť žien (MMR – 1,15). Išlo o úmrtia predovšetkým pri dopravných nehodách - 
šesť žien (MMR – 0,77), čo je 66,6% z celkovej náhodnej materskej úmrtnosti. V štyroch 
prípadoch išlo o úmrtie pri haváriách autom, v jednom prípade pri havárii na motocykli a 
jedna tehotná bola zrazená autom pri automobilových pretekoch. Dva prípady materského 
úmrtia boli samovraždy (MMR - 0,26), čo je 22,2 % z celkovej náhodnej materskej úmrtnosti. 
Jeden prípad bola polytrauma po skoku z výšky a jeden prípad predávkovanie inzulínom. 
Jeden prípad (MMR – 0,13) bola vražda žiarlivým milencom. Vybrané charakteristiky 
náhodných materských úmrtí sú uvedené v tab. 1.  
 
Prípad  Príčina úmrtia Vek  Gravida 

/para 
Gestačný 
vek 

1 Autohavária - čelná zrážka automobilov 36 I/0 35. týždeň 
2 Autohavária    6. mesiac 
3 Autohavária  30 I/0 6. mesiac 
4 Autohavária    7. mesiac 
5 Dopravná nehoda motocykla s autobusom 36 III/II 5. mesiac 
6 Havária auta pri pretekoch veteránov 37 III/II 6. mesiac 
7 Suicídium – skok z výšky 30 IV/III 23. týždeň 
8 Suicídium – predávkovanie inzulínom 36 V/IV 32. týždeň 
9 Vražda zo žiarlivosti 18 I/0 4. mesiac 
Tab. 1: Príčiny náhodných materských úmrtí v Slovenskej republike v rokoch 2007 - 2020 
 
Diskusia 
Náhodné materské úmrtia sú často podceňované a vylučované zo štatistických údajov 
o materskej mortalite. Majú však veľký vplyv na porozumenie sociálnej a rodinnej situácie 
v jednotlivých krajinách. V niektorých krajinách sa štúdie ohľadom náhodných materských 
úmrtí realizovali. Neexistujú však žiadne konkrétne údaje, ktoré by ukázali vývojový trend 
a reálnu situáciu ohľadom náhodných úmrtí počas tehotenstva(3).       
Identifikovaných bolo viacero rizikových faktorov traumy/náhodných materských úmrtí počas 
tehotenstva. Medzi ne patria napríklad nízky vek matiek (menej ako 25 rokov), afro-americká 
alebo hispánska rasa, užívanie drog alebo alkoholu, nepoužívanie bezpečnostného pásu počas 
jazdy autom a nízky socioekonomický status(7). 
Tehotné ženy, na rozdiel od netehotných, sú viac náchylné na vznik abdominálnej traumy. 
Riziko poranenia stúpa s dĺžkou tehotnosti, vzhľadom na zväčšujúci sa plod a maternicu. 
V prvom trimestri je riziko traumatického poškodenia matka a plodu 10-15 %, v treťom 
trimestri až 50-54 %(4). 
Najčastejšou príčinou materských úmrtí z náhodných príčin sú dopravné nehody, a to hlavne 
pri úraze hlavy(5,8,9). Polytraumatizmus pri dopravných nehodách sa podieľa 80 % na 
náhodnej materskej úmrtnosti, o čom svedčia aj výsledky zo SR.  Riziko úmrtia matky pri 
dopravnej nehode s použitím bezpečnostných pásov je 5 % a plodu 11 %. Pri nepoužití pásov 
a vymrštení z auta úmrtie matky nastane až v 33 % a plodu v 47 % prípadov(8). V americkej 
štúdii dokonca zistili, že takmer 20 % traumy počas tehotenstva bolo spojených s užívaním 
drog u tehotných žien, a takmer 13 % s užitím alkoholu(10). Používanie bezpečnostných pásov 
tehotnými významne znižuje materskú aj fetálnu mortalitu. Edukácia tehotných pri 
návštevách v prenatálnej poradni je v tomto smere veľmi dôležitá: treba tehotným 
zdôrazňovať používanie bezpečnostných pásov pri jazde autom na ktoromkoľvek sedadle 
počas celej tehotnosti(8). Všetky štyri matky, ktoré umreli v SR pri autohaváriách, boli 
pripútané bezpečnostnými pásmi. 



Druhou najčastejšou príčinou traumatických poranení v gravidite sú pády a potom nasledujú 
násilné inzulty a popáleniny. Pády sa podieľajú na nepriamej materskej úmrtnosti 4 %. 
Frekvencia traumatických poranení v gravidite sa odhaduje na 6 – 7 %. Suicídiá sa podieľajú 
na nepriamej materskej úmrtnosti 13 %(3). 
Približne 1 milión žien zažije počas života určitý druh násilia, hlavne zo stany partnera, 
a približne 1 400 žien v dôsledku tohto násilia príde o život. Prevalencia domáceho násilia sa 
udáva 10-30 % a  riziko smrti plodu sa udáva 5 % (4). 
Penetrujúce zranenia (strelné poranenia a bodné poranenia nožom) tvoria 3-10 % materskej 
traumy, z nich 5 % končí smrťou obete(4). 
Boli zaznamenaný stúpajúci trend na náhodné úmrtia počas tehotenstva a významné rozdiely 
medzi mestskými a vidieckymi oblasťami. Viac náhodných materských úmrtí bolo zistených 
vo vidieckych oblastiach, čo môže súvisieť s nedostatočným rozvojom sociálnej ekonomiky 
v týchto oblastiach(3). 
 
Záver  
Náhodné materské úmrtia vyžadujú väčšiu pozornosť a starostlivosť spoločnosti a je dôležité 
a potrebné ich zahrnúť do hlásenia o materskej úmrtnosti(3,9). 
Prvoradý význam v manažmente traumy počas tehotnosti je hlavne prevencia jej vzniku. 
Edukácia ženy v súvislosti s prevenciou traumy by mala byť súčasťou prenatálnej 
starostlivosti a zahŕňať poučenie o používaní bezpečnostných pásov a vysvetlenie benefitov 
pre matku a plod. Ambulantná starostlivosť o tehotnú pacientku by mala zahŕňať aj skríning 
domáceho násilia, prípadne depresie (riziko suicídia). Zdravotníci takto majú možnosť 
identifikovať ženy ohrozené domácim násilím a poskytnúť im náležitú podporu, poradenstvo 
a právne odporúčania. Pacientky by mali byť poučené o nepriaznivých účinkoch užívania 
alkoholu a iných návykových látok v tehotenstve a v prípade potreby by im mali byť 
poskytnuté sociálne služby alebo poradenstvo(4,9). 
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