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Úvod  
Pády predstavujú významný problém v oblasti verejného zdravotníctva ako aj finančného 
zaťaženia zdravotných systémov po celom svete. Podľa epidemiologických štúdií frekvencia 
pádov je priamo úmerná veku a množstvu rizikových faktorov. Každoročne spadne približne 
30% seniorov aspoň jedenkrát. V roku 2017 boli pády zodpovedné až za 695 771 úmrtí 
celosvetovo.  Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie početnosť hlavnej rizikovej 
skupiny pre pády (ľudia nad 60 rokov) narastie do roku 2050, až na 2 miliardy zo súčasných 
900 miliónov, z čoho vyplýva, že problematika pádov bude v budúcnosti predstavovať 
významnejší problém ako doteraz. Samotné pády predstavujú druhú najčastejšiu príčinu úmrtí 
v dôsledku neúmyselných zranení, hneď po úrazoch na cestách, s najvyšším výskytom 
v strednej Európe. Popisuje sa viac ako 400 druhov rizikových faktorov pádov. Vnútorné 
rizikové faktory odrážajú zdravotnú anamnézu a biologické faktory, ako sú vek, pohlavie, 
akútne alebo chronické, fyzické a/alebo psychické ochorenie, pohybové alebo zmyslové 
deficity, história pádov v anamnéze a inkontinencia. Medzi vonkajšie faktory patria účinky 
liekov a domáce riziká. Hlavnou stratégiou v riešení tejto problematiky sú preventívne 
stratégie, ktoré môžeme rozdeliť na primárne ktorých cieľom je odstránenie rizikových 
faktorov s cieľom zabránenia vzniku pádu. Sekundárne preventívne stratégie sa zameriavajú 
na zníženie následkov pádov ako sú ochranné nohavice v prevencií zlomenín stehnovej kosti 
alebo ochranné podložky pri posteliach v domovoch sociálnych služieb. 
Napriek znalostiam a účinkom preventívnych programov v zahraničí, v Slovenskej republike 
bohužiaľ tieto programy stále absentujú a tejto problematike sa nevenuje dostatočná 
systematická pozornosť. 
 
Materiál a metódy 
Pacienti s pádmi, ktorí boli zaradení do praktickej časti tejto práce museli spĺňať nasledujúce 
inklúzne kritéria: vek 18 a viac rokov, záznam o páde v príjmovej zdravotnej dokumentácii, 
pád v dátume od 1.1.2019 - 31.12.2019 a pád bol bez priameho cudzieho zavinenia. 
Dáta boli získané „off-line“ z nemocničného informačného systému Medea. Inklúzne kritéria 
spĺňalo v celkovom rozsahu 3000 pacientov. Pacienti bolo rozdelení do nasledujúcich 
vekových skupín: 18-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, 100-109 rokov.  Spracovanie 
a následná analýza získaných dát bola vyhotovená pomocou softvérov Microsoft Excel a IBM 
SPSS verzia 24. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledky 
Z celkového počtu 3000 pacientov predstavovali najpočetnejšiu skupinu padajúcich, ľudia vo 
vekovej skupine 18-49 rokov (42,5%) s prevahou mužov (59,6%). V prípade celkového počtu 
pádov na základe pohlavia dominovali ženy s výnimkou vekových kategórii od 18-59 rokov. 
Z pohľadu celkového množstva pádov na základe pohlavia bola dominancia žien s počtom 
1590 (53%) oproti mužom 1410 (47%). 
 

 
Obrázok 1: Podiel pádov na základe veku a pohlavia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V dôsledku pádu bolo hospitalizovaných 419 pacientov z celkového počtu 2906 čo 
predstavuje percentuálnu hodnotu 14,5 %. Najpočetnejšou vekovou skupinou 
hospitalizovaných boli ľudia vo veku 18-49 rokov, pričom muži oproti ženám v tejto vekovej 
kategórii predstavovali viac ako trojnásobok. Vo vekových kategóriách do 69 rokov 
dominovali hospitalizácie u mužského pohlavia. Naopak vo vekových kategóriách 70 a viac 
rokov v nutnosti hospitalizácie pomerne výrazne dominovali ženy. 
 

 
Obrázok 2: Podiel hospitalizácií po páde podľa veku a pohlavia 

Z celkového množstva hospitalizovaných pacientov 6,7% pacientov vyžadovalo 
hospitalizáciu v dĺžke 4-7 dní, 4,9% pacientov ostalo v zdravotníckom zariadení po dobu 1-3 
dní a 2,9% bolo hospitalizovaných dlhšie ako 8 dní.  
Potreba operácie v dôsledku pádu predstavovala 9,1%  z celkového počtu pacientov po páde. 
Najpočetnejšou vekovou skupinou vyžadujúcou operačné riešenie následkov pádu boli 
pacienti vo veku 18-49 rokov s výraznou,  viac ako trojnásobnou prevahou mužov. V prípade 
porovnania nutnosti operácie na základe pohlavia celkovo dominovali ženy (53%)  s prevahou 
oproti mužom vo vekových kategóriách 60 rokov a viac.Alkohol ako jeden z hlavných 
rizikových faktorov pádu výrazne dominoval najmä u mužov (79 %)  vo všetkých vekových 
kategóriách. Z celkového počtu analyzovaných pacientov alkohol bol príčinou 206 pádov čo 
predstavuje 6,8 %  pacientov z celej analyzovanej vzorky.  Seniori v domovoch sociálnych 
služieb, ako hlavná riziková skupina v súvislosti s pádmi, predstavovala 2,8% z celkového 
počtu pacientov po páde.Potreba hospitalizácie následkom pádu u seniorov z domovov 
sociálnych služieb predstavovala 15,2%, čo sa výrazne nelíši oproti celkovej vzorke 
padajúcich, mimo domovov sociálnych služieb (14,5 %). Z pohľadu analýzy lokalizácie 
miesta udalosti pádu dominujú pády vonku 943 (71,4%). Dominantnou skupinou padajúcou 
vonku boli najmä mladí ľudia vo vekovej kategórií 18-49 rokov. V starších vekových 
skupinách 70 a viac rokov dominujú naopak pády vnútri.V prípade analýzy výskytu pádov 
podľa ročných období dominuje jar (26,7%), nasledovaná letom (26,5%), jeseňou (24,2%) 
a zimou (22,6%). Lokalizáciu poranenia v dôsledku pádu sme rozdelili na štyri časti: hlava, 
krk a trup, horná končatina, dolná končatina. 
Najpočetnejšou vekovou skupinou ktorá utrpela poranenie v oblasti hlavy predstavuje veková 
skupina 18-49 ročných. Medzi poranenia hlavy boli zaradené poranenia: zlomenina, otvorená 



rana, trauma mozgu, tržná rana a vykĺbenie. V starších vekových skupinách od 50 do 70 
rokov dominuje poranenie hornej končatiny. V najvyšších vekových kategóriách od 70 rokov 
opäť dominuje poranenie hlavy nasledované poraneniami najmä dolnej a hornej končetiny. 
 

 
Obrázok 3: Rozdelenie pádov podľa lokalizácie poranenej časti tela 

Mechanizmy pádov sme rozdelili do 18 kategórií. Najpočetnejším typom mechanizmu ktorým 
došlo k pádu u mužov predstavujú dopravné nehody (40,17%). Do tejto kategórie sú zaradené 
pády na skútri, kolobežke, bicykli a pády v mestskej hromadnej doprave. Druhým 
najčastejším mechanizmom sú pády v dôsledku pokĺznutia, podvrtnutia alebo potknutia 
(12,08%). Tretie miesto v rebríčku najčastejších príčin pádov u mužov predstavuje pád na 
schodoch, nasledovaný pádmi pri športových činnostiach ako korčuľovanie, lyžovanie a jazda 
na skateboarde. 
Rozdelenie mechanizmov pádov bolo totožné s mužskou populáciou. Mechanizmy pádov 
u žien sú v porovnaní s mužmi sú však o niečo rozdielne, najčastejším dôvodom pádu je 
dopravná nehoda oproti mužom s takmer polovičným zastúpením (22,58%). U žien oproti 
mužom je tiež výrazne viac zastúpení pád v dôsledku pokĺznutia alebo potknutia ( 22,37%). 
Na tretom mieste je pád v domácom prostredí ktorí je u žien dvakrát tak časté v porovnaní 
s mužmi. 
 
Diskusia 
Náš výskum sa zameral na pacientov ošetrených na traumatologickej ambulancii urgentného 
príjmu UNB v dôsledku pádu. Podarilo sa nám zozbierať informácie zo vzorky 3000 
pacientov, ktorí padli v priebehu roka 2019 a spĺňali príslušné kritéria pre zaradenie do štúdie.   
Výhodou nášho výskumu predstavuje vysoký počet participantov, a taktiež fakt že boli 
zaradení aj ľudia pod 65 rokov. Na základe 6 najrozšírenejších štúdií venujúcich sa danej 
problematike, frekvencia pádov vo vekovej skupine ľudí nad 65 rokov, varíruje od 28-42%.1  
Nevýhodou týchto štúdií je fakt že vzorkou boli iba ľudia nad 65 rokov a vo väčšine, bola 
výskumná vzorka pomerne malá od 203-2793 respondentov.  



V porovnaní s rozsiahlou retrospektívnou štúdiou na vzorke 2793 pacientov vykonanou vo 
Veľkej Británii, sme dosiahli podobné výsledky v prípade výskytu pádov nad 65 rokov, 
v ktorých predstavujú ženy približne dvakrát početnejšiu skupinu.2 Z pohľadu výskytu pádov 
u ľudí pod 65 rokov, sa zastúpenie žien znížilo na 53%, v dôsledku výraznejšej prevahy 
pádov u mužov vo vekovej skupine do 50 rokov. Príčinou tohto fenoménu môže byť jednak 
riskantnejší spôsob života u mladších mužov a tiež  rola alkoholu. Na základe našich analýz, 
práve muži v tejto vekovej kategórii (18-49),  prevyšovali ženy viac ako štvornásobne a rola 
alkoholu v pádoch u mužov dominovala aj v ostatných vekových kategóriách. V prípade 
porovnania nutnosti hospitalizácie dominovali mierne muži 51% a to najmä pre vyšší výskyt 
hospitalizácie v mladšom veku, čo môže súvisieť najmä s vyššou frekvenciou výskytu pádov 
v tejto kategórii. Vyššia miera hospitalizácie u mužov môže byť vysvetlená aj na základe 
iných štúdií ktoré hovoria o tom, že u mužov sa vyskytujú zväčša častejšie fatálne úrazy 
oproti ženám, a tým môže byť aj potreba hospitalizácií logicky vyššia.3 Naopak vo vyšších 
vekových kategóriách dominujú ženy, čo potvrdzujú aj výsledky iných štúdií ktoré hovoria 
o tom,  že  u starších žien  je 1,8 až 2,3-krát vyššia pravdepodobnosť hospitalizácie pre úraz 
spôsobený pádom ako u mužov.3 Okrem toho je u žien 2,2-krát vyššia pravdepodobnosť, že 
utrpia zlomeniny, čo nepriamo potvrdzujú aj výsledky nášho výskumu, kde ženy nad 60 rokov 
dominujú v potrebe operačného výkonu následkom pádu. Biologický faktor prispievajúci k 
zvýšenému riziku zlomenín u žien vyplýva z faktu, že ich kostná hmota klesá rýchlejšie ako u 
mužov, najmä počas piatich rokov po menopauze. V prípade priemernej dĺžky hospitalizácie 
na základe nášho výskumu táto doba predstavovala 5,7 dňa čo predstavuje kratšiu dobu 
v porovnaní s výsledkami NCZI, z roku 2019 kde priemerná dĺžka predstavovala 6,5 dňa.4 
Dôvodom tohto rozdielu môže byť fakt, že náš výskum bol realizovaný  v bratislavskom kraji, 
kde je štvrtý najnižší priemerný vek v porovnaní s ostatnými krajmi, čo môže vysvetľovať 
kratšiu dobu hospitalizácie. V prípade porovnania miesta udalosti pádu na základe výsledkov 
nášho výskumu vo vekovej skupine do 60 rokov výrazne dominovali pády vonku, čo 
pravdepodobne súvisí s vyššou spoločenskou aktivitou a vyššou mobilitou mladších ľudí, 
naopak staršie vekové kategórie padajú častejšie vnútri, čo korešponduje aj s výsledkami 
iných štúdií a súvisí s vyššou mierou imobilizácie.5 Prekvapivým výsledkom je rozdelenie 
pádov podľa ročných období, kde zimné obdobie vyšlo ako najmenej časté obdobie 
s výskytom pádov, pravdepodobne pre výrazne nadpriemerné teplotné hodnoty ktoré 
pretrvávali počas všetkých zimných mesiacoch, v porovnaní s minulosťou. V prípade 
rozdelenia pádov podľa lokalizácie poranenia dominovali poranenia hornej končatiny u ľudí 
do 70 rokov, pravdepodobne v dôsledku častej fraktúry predlaktia, ktorá aj podľa údajov 
NCZI predstavuje do vekovej skupiny 24 rokov najčastejšiu diagnózu následkom úrazu.4 
Ďalším protektívnym faktorom u mladšej generácie môže byť  rýchlejšia obranná reflexná 
odpoveď pri padaní oproti staršej vekovej kategórii. V prípade ľudí nad 70 rokov dominovali 
poranenia hlavy, čo sa nezhoduje s údajmi NCZI , ktorý na základe analýzy za najčastejšie 
poranenia v tejto vekovej kategórií považuje poranenia dolnej končatiny, a to konkrétne 
fraktúru krčka stehennej kosti. Tomuto faktu môže prispievať už spomínaná pomalšia 
reflexná ochranná odpoveď na pád, ale aj prítomnosť špecializovaného neurochirurgického 
oddelenia v nemocnici, v ktorej prebiehal náš výskum. V prípade mechanizmov pádov 
u oboch pohlaví dominantnou kategóriou boli dopravné nehody. V tejto zložke muži 
dominovali takmer dvojnásobne, čo môže opäť súvisieť s ich riskantnejším správaním. 
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