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Úvod  

Stav duševného zdravia populácie ovplyvňuje mnohé aspekty fungovania 
spoločnosti. Duševné poruchy sú najčastejšou príčinou pracovnej absencie z dôvodu 
práceneschopnosti, častou príčinou invalidizácie. Vedú k veľkým hospodárskym, 
ekonomickým, sociálnym výdavkom spoločnosti. Najdôležitejšie však je, že spôsobujú 
veľkú mieru utrpenia na úrovni jednotlivca, jeho najbližšej rodiny, ako aj širšej 
spoločnosti (1).  

Telesné a duševné zdravie spolu úzko súvisia a vzájomne sa ovplyvňujú. 
Starostlivosť o duševné zdravie sa však vo väčšine krajín sveta doposiaľ nerieši v 
rovnakom rozsahu ako starostlivosť o telesné zdravie, a z toho dôvodu zostáva veľa 
ľudí s duševnými poruchami neliečených (2). 

Popísať stav duševného zdravia populácie nie je jednoduché. Vieme zmapovať 
počet ľudí, ktorí využívajú služby psychiatrickej zdravotnej starostlivosti, tento 
indikátor označujeme liečená prevalencia (z angl. treated prevalence) (3.). To je však 
vrchol ľadovca, v populácii je ešte množstvo ľudí, ktorí majú príznaky duševných 
porúch, tieto služby však nevyužívajú (toto označujeme medzera v liečbe, 
z angl.treatment gap). Je možné, že mnohí z nich využívajú poradenstvo psychológov 
či psychoterapeutov, takáto evidencia však nie je dostupná a v Slovenskej republike sa 
nerealizuje. Mnohí z týchto ľudí by s najväčšou pravdepodobnosťou z odbornej 
pomoci benefitovali v zmysle zvýšenej kvality života. 

Najspoľahlivejším spôsobom, ako zistiť skutočný výskyt duševných porúch 
v populácii je populačný prieskum. Uskutočňuje sa na reprezentatívnej vzorke 
obyvateľstva pomocou diagnostického dotazníka realizovaného väčšinou osobným 
rozhovorom s respondentom. V medzinárodnom kontexte existujú mnohé diagnostické 
nástroje za týmto účelom. Pre celkové zhodnotenie stavu duševného zdravia populácie 
sú najvhodnejšie komplexné dotazníky realizované vyškolenými laikmi (4). 

Neliečená duševná porucha má vážne následky na celkovom zdraví, rušivo 
pôsobí na každodenné fungovanie jednotlivca, čo je spojené so zníženou produktivitou, 
zvýšenými nákladmi na zdravotnú starostlivosť, so zlyhávaním v bežnom fungovaní 
(5). Zlyhanie alebo odklad pri hľadaní liečby môže mať vážne následky pre ľudí s 
duševnými poruchami. Medzinárodné štúdie ukazujú, že čím dlhšie trvá neliečená 
choroba, tým horšie sú výsledky liečby a dopady na zdravotný stav (6). 
Cieľom našej štúdie bolo odhadnúť medzeru v liečbe v slovenskej populácii. Takéto 
informácie môžu slúžiť ako podklad pre nastavenie služieb starostlivosti o duševné 
zdravie, ako aj preventívnych aktivít zameraných na podporu dobrého duševného 
zdravia.  
 
 
 
 



Materiál a metódy 
 

Cieľom predloženej práce je popis a analýza stavu duševného zdravia populácie 
Slovenskej republiky z údajov o počte ľudí, ktorí sa liečia na duševnú poruchu v 
ambulantnej starostlivosti. 

Údaje o využívaní služieb ambulantnej starostlivosti sú z databázy Národného 
centra zdravotníckych informácií. Pochádzajú z výkazov o činnosti poskytovaných 
zdravotníckymi zariadeniami v pravidelných intervaloch. Sú publikované 
v každoročných publikáciách Psychiatrická starostlivosť. 

Z informácií o počte ľudí, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, sme 
urobili prehľad počtu ľudí, ktorí sa liečia na najčastejšie sa vyskytujúce duševné 
poruchy za obdobie 2015-2019. Vypočítali sme prevalenciu podľa pohlavia a veku. 

Súbor sme rozdelili do troch skupín podľa veku, v každej skupine sme ešte 
špecifikovali podrobnejšie vekové skupiny a sledovali sme ich podľa pohlavia: 
 
Deti a mládež: 0-19 roční (0-9, 10-19), dievčatá a chlapci 
Dospelí: 20-59 roční (20-39, 40-59), ženy a muži 
Starší dospelí: 60 a viac roční (60-79, 80+), ženy a muži 
 
Pre zjednodušenie uvádzame skrátené názvy jednotlivých diagnostických skupín, ako 
ich používame v texte tejto štúdie (tab.1): 
 
Tab.1 Názvy diagnostických skupín duševných porúch používané v texte, názvy 
a kódy podľa MKCH-10, príklad najčastejších diagnóz v danej skupine (7). 
 
Názov v texte Celý názov 

diagnostickej skupiny 
Kód podľa 
MKCH-10 

Príklady 
najčastejších 
diagnóz 
v danej 
skupine 

Organické  Organické duševné 
poruchy vrátane 
symptomatických  

F00.0 - F09 Demencia  

Psychoaktívne látky Poruchy psychiky a 
správania zapríčinené 
užitím psychoaktívnych 
látok  

F10.0 - F19.9 Syndróm 
závislosti od 
alkoholu 

Schizofrénia  Schizofrénia, 
schizotypové poruchy a 
poruchy s bludmi  

F20.0 - F29 Schizofrénia  

Depresívne Afektívne poruchy  F30.0 - F39 Depresia 
Úzkostné  Neurotické, stresom 

podmienené a 
somatoformné poruchy  

F40.00 - F48.9 Úzkostná 
porucha  

Poruchy správania 
s fyziol.funkciami 

Poruchy správania 
súvisiace s 
fyziologickými 
poruchami a  faktormi  

F50.0 - F59 Mentálna 
anorexia 

Poruchy vývinu Poruchy psychického 
vývinu  

F80.0 - F89 Dyslexia, 
Autizmus 



Poruchy správania so 
zač.v detstve 

Poruchy správania a 
emočné poruchy so 
začiatkom v detstve a 
dospievaní  

F90.0-F98.9 Porucha 
aktivity a 
pozornosti 

 
 

Ďalej sme uskutočnili medzinárodný prehľad skutočnej prevalencie 
najčastejších duševných porúch podľa štúdií uverejnených v databáze Pubmed, ktoré 
realizovali populačný prieskum výskytu duševných porúch prostredníctvom 
štandardizovaných diagnostických nástrojov. 

Vychádzali sme z databázy Svetovej zdravotníckej organizácie (z angl.World 
Health Organization, WHO), Európskej komisie, Národného inštitútu pre duševné 
zdravie v U.S.A. (z angl.The National Institute of Mental Health, NIMH). Tento 
prehľad sme uskutočnili pre U.S.A. a Európu zvlášť. 

Porovnaním údajov skutočnej prevalencie zistenej v medzinárodných 
populačných prieskumoch s liečenou prevalenciou v daných diagnostických skupinách 
sme odhadli proporciu ľudí, ktorí sa na dané ochorenie liečia a naopak tých, ktorí služby 
starostlivosti napriek príznakom ochorenia nevyužívajú.  
 
 
 
Výsledky  
 
Slovenská republika 
 
Deti a mládež 0-19 roční 
 
Za sledované obdobie 2015-2019  sa v skupine 0-19 ročných ako najčastejšie liečené 
ochorenia vyskytovali nasledovné, podľa poradia frekvencie výskytu:  
 
Dievčatá: 

• Poruchy správania so zač.v detstve (F90.0-F98.9) (prevalencia od 92 – 119 na 
10000 obyvateľov) 

• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 59 – 96 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 29 – 44 na 10000 obyvateľov) 

 
Chlapci:  

• Poruchy správania so zač.v detstve (F90.0-F98.9) (prevalencia od 158– 222 na 
10000 obyvateľov) 

• Poruchy vývinu (F80.0 - F89) (prevalencia od 55 – 66 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 38– 57 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 14 – 21 na 10000 obyvateľov) 

 
 
Ďalej uvádzame poradie najčastejších liečených porúch v podrobnejších vekových 
skupinách: 
 
0-9 ročné dievčatá  

• Poruchy správania so zač.v detstve (F90.0-F98.9) (prevalencia od 52 – 78 na 
10000 obyvateľov) 



• Poruchy vývinu (F80.0 - F89) (prevalencia od 16  – 25 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 8 – 25 na 10000 obyvateľov) 
• Poruchy správania s fyziol. funkciami (F50.0 - F59) (prevalencia od 3 – 10 na 

10000 obyvateľov) 
 

 
0-9 roční chlapci:  

• Poruchy správania so zač.v detstve (F90.0-F98.9) (prevalencia od 109 – 173 
na 10000 obyvateľov)  

• Poruchy vývinu (F80.0 - F89) (prevalencia od 47 – 69 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 7 – 17 na 10000 obyvateľov) 
• Poruchy správania s fyziol. funkciami (F50.0 - F59) (prevalencia od 3 – 4  na 

10000 obyvateľov) 
 
10-19 ročné dievčatá:  

• Poruchy správania so zač.v detstve (F90.0-F98.9) (prevalencia od 135 – 162 
na 10000 obyvateľov) 

• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 114 – 174 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 60 – 88 na 10000 obyvateľov) 

 
10-19 roční chlapci:  

• Poruchy správania so zač. v detstve (F90.0-F98.9) (prevalencia od 213 – 275 
na 10000 obyvateľov) 

• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 72 – 101 na 10000 obyvateľov) 
• Poruchy vývinu (F80.0 - F89) (prevalencia od 57 – 64 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 28 – 41 na 10000 obyvateľov) 

 
 
Dospelí 20-59 roční 
 
Za sledované obdobie 2015-2019  sa v skupine 20-59 ročných ako najčastejšie 
liečené ochorenia vyskytovali nasledovné, podľa poradia frekvencie výskytu:  
 
Ženy 

• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 265 – 331 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 184 – 303 na 10000 obyvateľov) 
• Schizofrénia (F20.0 - F29) (prevalencia od 95 – 136 na 10000 obyvateľov) 

 
Muži:  

• Psychoaktívne látky (F10.0 - F19.9) (prevalencia od 152 – 163 na 10000 
obyvateľov) 

• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 141 – 165 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 101 – 163 na 10000 obyvateľov) 
• Schizofrénia (F20.0 - F29) (prevalencia od 99 – 152 na 10000 obyvateľov) 

 
 
 
 



Ďalej uvádzame poradie najčastejších liečených porúch v podrobnejších vekových 
skupinách: 
 
20-39 ročné ženy: 

• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 221 – 239 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 148 – 189 na 10000 obyvateľov) 
• Schizofrénia (F20.0 - F29) (prevalencia od 92 – 111 na 10000 obyvateľov) 

 
20-39 roční muži: 

• Úzkostné (F40.00 - F48.9)(prevalencia od 139 – 150 na 10000 obyvateľov) 
• Schizofrénia (F20.0 - F29) (prevalencia od 126 – 154 na 10000 obyvateľov) 
• Psychoaktívne látky (F10.0 - F19.9) (prevalencia od 131 – 138 na 10000 

obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 93 – 111 na 10000 obyvateľov) 

 
40-59 ročné ženy: 

• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 463 – 531 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 348 – 364 na 10000 obyvateľov) 
• Schizofrénia (F20.0 - F29) (prevalencia od 155 – 182 na 10000 obyvateľov) 

 
40-59 roční muži:  

• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 212 – 252 na 10000 obyvateľov) 
• Psychoaktívne látky (F10.0 - F19.9) (prevalencia od 173 –192 na 10000 

obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 162 – 176 na 10000 obyvateľov) 

 
 
Starší dospelí 60 a viac roční  
 
Za sledované obdobie 2015-2019  sa v skupine 60 a viac ročných ako najčastejšie 
liečené ochorenia vyskytovali nasledovné, podľa poradia frekvencie výskytu:  
 
Ženy: 

• Organické (F00.0 - F09) (prevalencia od 496 – 819 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 605 – 847 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 29 – 403 na 10000 obyvateľov) 

 
Muži:  

• Organické (F00.0 - F09) (prevalencia od 350 – 384 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 230 – 241 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 22 – 116 na 10000 obyvateľov) 

 
Ďalej uvádzame poradie najčastejších liečených porúch v podrobnejších vekových 
skupinách: 
 
60-79 ročné ženy 

• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 449 – 509 na 10000 obyvateľov) 
• Organické (F00.0 - F09)  (prevalencia od 317 – 351 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 235 – 264 na 10000 obyvateľov) 



 
60-79 roční muži 

• Organické (F00.0 - F09)  (prevalencia od 275 – 302 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 220 – 248 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 107 – 121 na 10000 obyvateľov) 

 
80 a viac ročné ženy:  

• Organické (F00.0 - F09)  (prevalencia od 1350 – 1475 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 271 – 298 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 88 – 127 na 10000 obyvateľov) 

 
80 a viac roční muži:  

• Organické (F00.0 - F09)  (prevalencia od 985 – 1050 na 10000 obyvateľov) 
• Depresívne (F30.0 - F39) (prevalencia od 168 – 184 na 10000 obyvateľov) 
• Úzkostné (F40.00 - F48.9) (prevalencia od 656 – 809 na 10000 obyvateľov) 

 
 
 
Tab.2 Slovenská republika: priemerný počet ľudí liečených na jednotlivé skupiny 
diagnóz v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti za sledované obdobie 2015-2019, 
vyjadrený ako proporcia populácie.  
 
  Priemerný ročný počet liečených za 

sledované obdobie (% populácie) 
Ženy  Muži  

Deti  0-9 Poruchy správania 
so zač.v detstve 

0,65 1,9 

Úzkostné poruchy 0,2 0,1 
Poruchy vývinu 0,2 0,6 

10-19 Poruchy správania 
so zač.v detstve 

1,5 2,5 

Úzkostné  1,5 0,9 
Depresívne 0,7 0,3 
Poruchy vývinu -  0,6 

Dospelí  20-39 Úzkostné 2,3 1,5 
Depresívne 1,7 1,0 
Schizofrénia 1,0 1,4 
Psychoaktívne - 1,4 

40-59 Depresívne 5,0 2,3 
Úzkostné  3,6 1,7 
Schizofrénia 1,7 - 
Psychoaktívne - 1,8 

St.dospelí 60-79 Depresívne 4,8 2,3 
Organické  3,3 2,9 
Úzkostné 2,5 1,1 

80+ Depresívne 2,9 1,8 
Organické  14,1 10,1 
Úzkostné 1,1 7,3 

 



 
Tab.3 Porovnanie proporcie populácie, ktorá má príznaky jednotlivých 
diagnostických skupín duševných porúch podľa populačných prieskumov v U.S.A, 
Európe s proporciou populácie, ktorá sa na dané skupiny diagnóz lieči v Slovenskej 
republike v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti. 
 
  U.S.A.  

(% populácie) 
Európa 
(% populácie) 

Slovensko 
(%populácie) 

Deti  Depresívne 13,3 (ťažká d. 
u 13-17r.) 

2,6 0,25 

Úzkostné - 6,5 0,6 
Poruchy 
správania so 
zač.v detstve 

11,0 (ADHD 4-
17r.) 

3,4 (ADHD) 1,5 

Poruchy vývinu  17 (vývin.p. 3-
17r.) 

1,2 
(p.aut.spektra) 

1,4 

Dospelá 
populácia 

Depresívne 7,1 (ťažká d.) 6,9 ( 15 a viac 
r., chronická 
depresia) 
7,8 
(afekt.poruchy) 

2,3 

Úzkostné 19,0 
(akákoľvek 
ú.p.) 

14,0 
(akákoľvek 
ú.p.) 
6,6 (aktuálna 
ú.p., UK) 

3,2 

Schizofrénia 0,4 0,5 1,2 
Starší 
dospelí  

Depresívne  6,8 25 (65r.a viac, 
UK) 

4,7 

Úzkostné  11,4 3,8 (WHO) 1,8 
Organické  13,9 (71r. 

a viac) 
6 (WHO) 
5,6 (Írsko) 

5,1 

p.= porucha, aut.spektra = autistického spektra, ú.= úzkostná, r.= rokov, ADHD = 
porucha pozornosti s hyperaktivitou, afekt.= afektívne  
 
 
Diskusia a záver 
 

Duševné zdravie je kľúčovou súčasťou celkového zdravia. Ľudia s duševnými 
poruchami majú častokrát pridružené telesné choroby a dožívajú sa priemerne o 10 
rokov menej ako ostatná populácia (8,9).  

Medzera v liečbe, t.j. fakt, že mnohí ľudia, ktorí majú v populácii príznaky 
duševných porúch, ale sa na ne neliečia, je spôsobená viacerými faktormi – stigmou, 
predsudkami, nedostatkom povedomia o duševných poruchách a možnostiach liečby. 
Poznanie tejto medzery umožňuje účinne osloviť a zachytiť populačné skupiny v riziku 
duševnej poruchy (10). 

Z nášho odhadu vyplýva, že v každej sledovanej vekovej skupine v našej 
populácii dochádza k medzere v liečbe. Výnimkou je liečba schizofrénie a depresie 
v produktívnom veku a organických porúch u starších občanov.  



Z údajov, ktoré sú momentálne k dispozícii je zrejmé, že väčšina ľudí v 
Slovenskej republike je diagnostikovaná a liečená neskôr, približne v 45.–64. roku 
života. Z medzinárodných populačných údajov však vyplýva, že duševné poruchy 
predstavujú najväčšiu záťaž u mladých ľudí, z dôvodu zhoršovania kvality prežívania 
a invalidizácie do ďalšieho života (11).  

Limitáciou práce sú rôzne zaraďovacie kritériá použité v jednotlivých 
populačných prieskumoch výskytu duševných porúch v zahraničných štúdiách. 
Najvhodnejším postupom pre získanie uceleného obrazu o stave duševného zdravia 
slovenskej populácie je realizácia populačného prieskumu (12). 

Psychiatrická starostlivosť je iba jednou súčasťou úspešnej cesty k uzdraveniu. 
Okrem nich by mala byť k dispozícii široká škála psychosociálnych zásahov ako napr. 
poradenstvo, mentorstvo, podporné skupiny, či už poskytované odborníkmi alebo 
nešpecializovanými zdravotníckymi pracovníkmi (2, 13).  

Vzhľadom na vysoký výskyt duševných porúch v populácii a na ich závažné 
dopady na jednotlivca a celú spoločnosti mali by ich predchádzanie, skorá diagnostika 
a účinná liečba byť prioritou každej spoločnosti.  
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