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Koľko ľudí na Slovensku má duševné ochorenie?

• Koľko ľudí sa lieči

• Koľko ľudí má príznaky ochorenia



Liečená vs.populačná prevalencia



Zdroje údajov

• Národné centrum zdravotníckych informácií –
počet liečených

• Meta-analýza európskych populačných štúdií o 
výskyte duševných porúch (Wittchen, 2010)



Najčastejšie duševné poruchy 

MKCH-10

• Depresia (poruchy nálad) F3
• Úzkostné poruchy F4
• Závislosti – najmä závislosť od akoholu F10.2



Koľko ľudí sa lieči (2015)
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Koľko ľudí sa lieči (2000-2016)
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67 % tých, čo majú príznaky depresívnych porúch, sa neliečia
84 % tých, čo majú príznaky úzkostných porúch, sa neliečia
68 % tých, čo majú príznaky porúch spôsobených psychoakt.látkami sa neliečia
81 % tých, čo majú syndróm závislosti od alkoholu, sa neliečia


		Duševná porucha  

		Slovenská republika 2015



Liečená prevalencia

(% populácie)

		EU-27 priemer



Populačná prevalencia

(% populácie)

		Ohadovaná medzera v liečbe v  SR

(% populácie)



		Poruchy nálad         F.3

		2,6

		7,8

		67



		Úzkostné poruchy  F.4

		2,2

		14,0

		84



		Poruchy spôsobené psychoakt.látkami  F.1

		1,1

		3,4

		68



		Sy.závislosti od alkoholu               F 10.2

		0,6

		3,4

		81



		Schizofrénia

		1,4

		1,2
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Depresívne Úzkostné

Psychoaktívne Schizofrénia

Whiteford et al. 2013 (GBD Study 
2010) DALYs

Počet liečených na vybrané duševné 
poruchy v SR

Medzinárodne: najväčšia záťaž populácie je v mladších vekových skupinách / SR: najviac ľudí sa 
lieči v stredných vek.skupinách

----Je potrebný skorší záchyt ...... ?

VEK



Limitácie

• “Len” odhad – chýbajú populačné údaje za SR



Zhrnutie

• Veľa ľudí s príznakmi duševných porúch
nevyhľadá psychiatrickú starostlivosť
– Dôvody: predsudky, dostupnosť,…

• Väčšina ľudí v psychiatrickej starostlivosti je v 
strednom veku
– Dôvody: predsudky, dostupnosť,…



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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