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Primarno reproduktivno zdravstveno varstvo žensk 

• Po podatkih ZZZS je na dan 
1.1.2019 opravljalo dejavnost 
PRZVŽ 143,3 timov
specialistov ginekologije in 
porodništva.

• V povprečju ima en tim več
kot 4.800 opredeljenih žensk.

Obiski v PRZVŽ, Slovenija 2016



Porodi in rojstva v Sloveniji v letu 2017

• 19.592 porodov,  19.947 rojstev

• Nataliteta: 9,6 živorojenih na 1.000 prebivalcev

• Totalna stopnja rodnosti: 1,6 živorojenih na žensko v rodni dobi

• Povprečna starost porodnice: 30,9 let (prvorodke: 29,4)

• Mladostnice so rodile manj kot odstotek otrok (54 porodnic je bilo 
mlajših od 18 let). 

• Vsak peti otrok se je rodil mami starejši od 35 let.

• V 2018 je bilo skoraj 600 porodov manj*.









Potek in zapleti v nosečnosti v letu 2017
(vir: PIS RS)

• 94,6 % žensk je spontano zanosilo,

• 1 % je bilo zanositev po indukciji ovulacije in/ali inseminaciji,

• 4,4 % jih je zanosilo s pomočjo IVF postopkov.

• Pri 2,4 % je bila v nosečnosti zabeležena hipertenzija,

• pri 1,7 % preeklamsija,

• pri 13,1 % gestacijski diabetes.

• 9,7 % nosečnic je kadilo.



Potek in zapleti v nosečnosti

• 13 % nosečnic je bilo vodenih v terciarnem centru

• 18 % nosečnic je bilo hospitaliziranih

• pri 0,5 % je bil potreben TIU

• 70 % porodov se je pričelo spontano

• 20 % je bilo induciranih

• 10 % je bilo elektivnih CR

• 11 % je bilo urgentnih CR

• Pred 32. tednom rojenih 1,1 %,

• Med 32. in 36. tednom 6,5 % živorojenih otrok.

• Prenošenih je bilo 0,2 %.

• Stopnja perinatalne umrljivosti je bila 5,9 na 1000 rojstev

Vir: NIJZ, PIS RS











Zakon





Umetne prekinitve nosečnosti v letu 2017

• Razmerje med dovoljenimi splavi in živorojenimi je bilo 1,8 : 10 (leta 
1982 kar 7:10)

• Predhodna nosečnost pri ženskah z UPN:
• Ni bilo nosečnosti  25,7 %

• Porod  52,9 %

• Dovoljeni splav  16,2 %



Hormonska kontracepcija

• Ena najbolj uporabljanih KC metod v Sloveniji, a v zadnjem desetletju 
uporaba pada.

• ~  14 % vseh žensk 15 - 49 let, 

• 90 % oralna HK, 9 % vaginalni obroček, < 1 % obliži.

• Največ uporabnic v starostni skupini 20 - 24 let (skoraj vsaka tretja), sledita 
starostni skupini 15 - 19 ter 25 - 29 let.

• Urgentna KC – v 2016 prodanih 6 omotov na 100 žensk v rodni dobi.



Maternični vložki

• Najpogostejša kontracepcija v 80 in začetku 90 let prejšnjega stoletja, nato uporaba v 
upadu. V zadnjem desetletju je spet porasla.

• Po ocenah to vrsto kontracepcije uporablja okoli 10 % žensk v rodni dobi. 

• Največ uporabnic je med 30 in 44 let starimi ženskami (več kot 15 %).

Kondomi

 Po podatkih iz raziskav jih uporablja od 10 – 20 % odraslih, sicer so najpomembnejša 
oblika KC pri mladih ob začetku spolnega življenja.



Sterilizacije

• V Sloveniji razmeroma redke: 

• pri moških je v zadnjih letih zabeleženih v povprečju 0,6/1000 in stopnja rahlo raste, 

• pri ženskah 2,7/1000 žensk v rodni dobi, stopnja v zadnjih letih stabilna. 

• Ob upoštevanju povprečne starosti ženske ob sterilizaciji (malo pod 40 let), 
ocenjujemo, da sterilizacijo kot metodo zaščite pred nezaželeno nosečnostjo 
uporabljala okoli 3 % parov.



Opomba: vključene so osebe, ki so imele spolne odnose v zadnjih 4 tednih, niso noseče in ne načrtujejo 

nosečnosti ter niso brez rodil.



Hvala za pozornost in prijeten dan!


