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Štatistika

Častosť syndrómu zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa na Slovensku

I. Škodáček

Incidence of the syndrome of child abuse and neglect in Slovakia

Súhrn

Autor porovnáva štatistické údaje o CAN syndróme za obdobie rokov 2000–2002 získané z UNICEF Bra-
tislava, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (SR), Prezídia policajného zboru
SR a pacientov hospitalizovaných na Klinike detskej psychiatrie LFUK v Bratislave. Je odhadovaný výskyt
reálneho množstva CAN syndrómu za rok v SR. Opisuje rozloženie psychiatrických porúch u hospitalizova-
ných detí s CAN syndrómom. Diskutuje o mechanizmoch pôsobenia týrania detí (tab. 3, obr. 2, lit. 10).

Kľúčové slová: CAN syndróm, štatistické údaje, psychiatrická morbidita u detí s CAN syndrómom

Summary

Author compared statistical statements on the CAN syndrome in the period of years 2000–2002, which were
obtained from UNICEF Bratislava, Ministry of labour, social welfare and family of Slovak Republic (SR),
Presidency of policy staffs SR, and patients hospitalizated in Department of Children’s Psychiatry, Faculty
of Medicine, Bratislava. Is estimated occurrence of CAN syndrome per year in SR. Is described existence
of psychiatric disorders at hospitalizated children with CAN syndrome. In discussion author describes me-
chanisms of the infliction of injury on children (Tab. 3, Fig. 2, Ref. 10).
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V posledných rokoch sa prudko zvýšil počet týraných detí.
Dochádza ku skutočnému zvyšovaniu incidencie týrania detí,
čo je podmienené všeobecne sa zvyšujúcou agresivitou – kri-
minalitou a stresom v spoločnosti. V Čechách a na Sloven-
sku sa vyskytuje 1–2% týraných alebo zneužívaných detí.
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa
(CAN syndróm) je súbor nepriaznivých príznakov v teles-
nom, duševnom a sociálnom stave a vývoji dieťaťa, ktoré ho
môže ohroziť i na živote (Biskup, 2001). Vždy ide o kom-
plexné pôsobenie negatívnych vplyvov z peristázy vyvíjajú-
ceho sa dieťaťa, ktoré pri svojich imaturovaných systémoch
tela a mozgu reaguje rôzne na úrovni biologickej, psychic-
kej, sociálnej a duchovnej, teda morálnej, etickej, právnej
a všeobecne ideovej. Preto pri podozrení na CAN syndróm
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je taký dôležitý medziodborový prístup na jeho diagnostiko-
vanie, liečbu, prevenciu a rehabilitáciu s resocializáciou pos-
tihnutých detí zároveň s ich najbližšou a širšou peristázou.
V riešení takto postihnutých detí nevieme presne ohraničiť
rozsah CAN syndrómu, jeho prejavy, dokonca ani výskyt,
čo vyplýva z neujasnenosti sledovania podľa profesionálneho
zamerania odborníkov zaoberajúcich sa CAN syndrómom.
Medicínsky model duševnej poruchy nestačí vyriešiť

všetky problémy spojené so vznikom a rozvojom rôznych fo-
riem CAN syndrómu. Aj preto je dôležitá interdisciplinárna
spolupráca. Pritom v konečnom dôsledku je liečba preja-
vov CAN syndrómu jedinca skôr alebo neskôr vždy v ru-
kách medicíny a sociálna úprava prostredia v kompetencii
iných rezortov. Syndróm CAN je zhrnutím rôznych prístu-
pov k nešťastným osudom detí. Negatívne ovplyvňuje resi-
lience a zvyšuje vulnerabilitu detí (Hoschl, 2002). Vždy sa
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Obrázok 1. Deti s CAN syndrómom nahlásené z pedopsychiatrických ambulancií v rokoch 1989–1999

odrazí na ich psychike, aj keď sa bude viesť ako výrazne so-
matické týranie, alebo sexuálne zneužívanie. Deti majú ná-
sledné závažné chronické duševné narušenia rôznej intenzity
a rozsahu. Včasná intervencia by naplnila úlohu prevencie
chronických psychických porúch. To je možné iba za pomoci
inštitúcií a profesií, ktoré sa zaoberajú CAN syndrómom.
Veľa detí s CAN syndrómom nie je ošetrované psychiatrami,
ale obvodnými, či inými odbornými lekármi. Z hľadiska kri-
minality sú to policajné štatistiky, z pohľadu sociálnej pre-
vencie, sociálno-právnej ochrany a sociálnych služieb ďalšie
údaje. Z krízových centier a telefónnych liniek prvej pomoci
ide o údaje inej vrstvy a máme aj neúplné informácie zo
strany charitatívnych a nevládnych organizácií. Existuje tak
nerovnakosť štatistických údajov o výskyte CAN syndrómu,
ktoré sú v tejto práci prezentované podľa dostupných pod-
kladov.

Materiál a metodika

Prezentujú sa štatistické údaje za roky 2000–2002 týkajúce
sa v rôznej súvislosti CAN syndrómu u nedospelých z pod-
kladov UNICEF, Odboru starostlivosti o rodinu a deti Mi-
nisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Prezídia poli-
cajného zboru SR a 31 pacientov hospitalizovaných na Kli-
nike detskej psychiatrie, Bratislava. Nedospelí pacienti boli
vo veku 10–18 rokov, z toho bolo 11 dievčat a 20 chlapcov,
ktorým sa zistil typ psychiatrickej poruchy. Štatistické údaje
sa porovnávali.

Výsledky

V ohlasovacej službe Slovenskému úradu zdravotníckych in-
formácií z rezortu Ministerstva zdravotníctva (MZ) neexis-
tuje kód pre CAN syndróm, čo potvrdilo Riaditeľstvo ÚZIŠ
v Bratislave. Nie je súčasťou Programu štátnych štatistic-
kých zisťovaní schváleného MZd SR na roky 2003–2005.

V Detskej fakultnej nemocnici Bratislava bolo za obdobie
5 rokov podchytených 60 prípadov bitých a týraných detí.
Roku 1999 sme robili pilotný výskum, keď sme 41 pedopsy-
chiatrickým ambulanciám po celom Slovensku rozoslali do-
tazník so špecifikáciou CAN syndrómu za posledných 10 ro-
kov. Navrátilo sa iba 7 vyplnených dotazníkov, čo predstavo-
valo 17%, teda necelú pätinu pedopsychiatrických ambulan-
cií a svedčí o prahu citlivosti k tejto problematike. V rokoch
1989–1999 bolo identifikovaných 110 detí s CAN syndrómu
z Bratislavy a 17 zo Slovenska, čo svedčí o väčšej informova-
nosti pedopsychiatrov z hlavného mesta. Za 10 rokov teda
bolo na území Slovenska vcelku podchytených 374 detí do
18 roku (obr. 1). Z určeného počtu bolo fyzicky týraných 34
detí, a to 24 z Bratislavy a 10 z iných oblastí. Išlo najviac
o deti vo veku 6–10 rokov, viac chlapcov (24). Psychicky tý-
raných bolo 239 a aproximatívne 221 z Bratislavy. Najviac
ich bolo vo veku 6–15 rokov a počet chlapcov a dievčat bol
vyrovnaný (113 chlapcov a 126 dievčat). Sexuálne zneužíva-
ných bolo 14 detí, z toho 6 v Bratislave, s prevahou dievčat
v počte 11, a to vo veku 1–15 rokov a 3 chlapci (jeden do 6 ro-
kov, dvaja do 15 rokov). Zanedbávaných sa uviedlo 87 jedin-
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Obrázok 2. Týranie zverenej osoby v rokoch 2000–2002 (podľa Prezídia policajného zboru SR v Bratislave)

cov a všetci pochádzali z Bratislavy. Treba si uvedomiť, že šlo
o zistenia z necelej pätiny ambulancií, takže reálne by malo
byť podchytených minimálne 1 770 detí za celé obdobie 10
rokov. K odbornému pedopsychiatrickému vyšetreniu príde
na Slovensku asi tridsatina skutočne sa vyskytujúcich prí-
padov, takže za celé obdobie by malo sa identifikovať 53 100
detí s CAN syndrómom a za jeden rok to predstavuje 5 300
detí. Na 264 detí pripadá jedno týrané dieťa alebo 19 detí
na 100 000 detí. Pri populácii 1 400 000 detí tak ide o 0,38%
detí s CAN syndrómom za jeden rok. Je to evidentne pod-
hodnotená realita, ktorá zodpovedá hodnotám z prieskumu
Dunovského ešte z roku 1992.

Týrateľmi boli prevažne otcovia, či druhovia matiek a rov-
nako pri sexuálnom zneužívaní (otcovia 5, druhovia 3, prí-
padne 5 muži mimo rodiny). Pri sexuálnom zneužívaní bola
prevaha úplnej rodiny v pomere 5:4. Podobný pomer bol
aj pri týraní, zneužívaní fyzickom, či psychickom, keď bol
pomer 3:1 až 5:1 v zmysle úplná rodina ku neúplnej. Zaned-
bávanie sa odohrávalo v rodinách podľa uvedeného zmyslu
v pomere 2:1. Pri všetkých typoch CAN syndrómu išlo o ro-
diny s väčším počtom členov v rodine – až 7 jedincov. Zo
zistených 27 rodín bolo iba 11,1% (3 rodiny) funkčných.
Podľa údajov telefónnych intervencií z linky pomoci UNI-
CEF (s dovolením riaditeľky Ing. Dzurindovej) sa zistilo roku
2001 o syndróme CAN 14 123 telefonátov, čo bolo v prie-

mere 117,67 telefonátu na mesiac a predstavovalo 6,9% zo
všetkých telefonátov (tab. 1). Roku 2002 to bolo 1321 tele-
fonátov, v priemere 110 na mesiac, čo bolo 7,3% všetkých
telefonátov. Týkalo sa to všetkých typov CAN sy od psy-
chického týrania až po zneužívanie na prácu.

Pri posudzovaní údajov z Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR (ktoré poskytol Mgr. Mrázek, riaditeľ Od-
boru starostlivosti o rodinu a deti) sa dá v dvojročnom ob-
dobí 2000–2001 vysledovať trend výskytu CAN syndrómu
podľa umiestňovania detí do starostlivosti iných občanov
ako rodičov (tab. 2). Takto bolo umiestnených roku 2000 pre
zanedbávanie 321 detí, týranie a pohlavné zneužívanie 2 je-
dinci. Roku 2001 to bolo pre zanedbávanie 396 detí, čo je
nárast o 23,25%, a týranie i pohlavné zneužívanie 10 jedin-
cov, čo je 5-krát viac. Vcelku počet evidovaných detí v sta-
rostlivosti iných občanov ako rodičov k 31.12.2000 bol 2147
zanedbávaných detí a 8 týraných i sexuálne zneužívaných,
ale k 31.12.2001 zasa 2479, čo je nárast o 13,3%, pritom
14 týraných a sexuálne zneužívaných. Stúpajúci trend vidieť
markantnejšie u detí umiestňovaných do ústavnej a ochran-
nej výchovy. Roku 2000 to bolo 653 zanedbávaných, 28 týra-
ných a 32 pohlavne zneužívaných detí, 65 pre zanedbávanie
povinnej školskej dochádzky. Roku 2001 išlo o 709 zanedbá-
vaných, 323 týraných a 10 pohlavne zneužívaných nedospe-
lých, 46 so zanedbávaním povinnej školskej dochádzky. Plný
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Tabuľka 2. CAN sy v údajoch umiestňovania detí mimo starostlivosti rodičov v rokoch 2000–2001 (podľa MPSVR SR, Odbor
starostlivosti o rodinu a deti)

Týranie Zanedbávanie
Zanedbávanie Pohlavné povinnej šk.

zneužívanie dochádzky

2000 2001 2000 2001 2000 2001

Umiestnenie 321 396 2 10
do starostlivosti iných občanov

Celkový počet 2147 2479 8 14

Umiestnenie detí 653 709 28/32 32/10 65 46
do ústavnej a ochrannej výchovy

Celkový počet 4703 4811 92/81 165/26 192 269

Tabuľka 1. Telefónne intervencie na Linke detskej istoty UNI-
CEF Bratislava týkajúce sa CAN sy v rokoch 2001–2002

Syndróm CAN 2001 2002

Neurčené 46 40

Psychické týranie 105 99

Fyzické týranie 419 460

Pohlavné zneužívanie 232 228

Pohlavné zneužívanie 79 37
bezdotykové

Incest 42 61

Znásilnenie 92 101

Šikanovanie 219 189

Zneužívanie na prácu 8 8

Zanedbávanie dieťaťa 71 40

Narušená výchova 99 58

Spolu 1412 1321

počet detí v ústavnej výchove k 31.12.2000 bol 47 603 za-
nedbávaných, 92 týraných a 81 pohlavne zneužívaných, 192
pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. K 31.12.2001
šlo o 4811 zanedbávaných, čo bolo o 108 detí viac, pritom
z nich 165 týraných, čo je nárast o 80%, 26 pohlavne zneuží-
vaných, čo je pokles o 66% a 269 so zanedbaním povinnej
školskej dochádzky, čo je nárast o 38,5%. V predbežnom sú-

hrne z roku 2002 je počet detí s CAN syndrómom 28, kde
12 detí (všetko dievčatá) bolo zneužívané, čo je 4-krát me-
nej ako roku 2000 a 3-krát menej ako roku 2001. Tu už nešlo
o dôvod umiestnenia, ale presne určenú pomoc deťom týra-
ným, sexuálne zneužívaným a šikanovaným, u ktorých bolo
takéto dôvodné podozrenie a týkalo sa iba podkladov získa-
ných z Krajského úradu v Bratislave a nie celého Slovenska.
Existuje policajná štatistika Prezídia policajného zboru

v Bratislave (poskytnutá vďaka Ing. Š. Omastovi), ktorá
uvádza osoby odsúdené za týranie zverenej osoby (obr. 2).
Podľa údajov o domácom násilí sa dá odsledovať nárast týra-
nia zverenej osoby, kde roku 2000 to bolo 14 žien a 9 mužov,
roku 2001 16 žien a 18 mužov a nakoniec roku 2002 už 53
žien a 21 mužov. Podobne sa nárast preukázal u nedospelých
do 15 rokov roku 2000, čo bolo 10 dievčat a 9 chlapcov, roku
2001 to bolo 9 dievčat a 18 chlapcov a roku 2002 sa viedlo
20 káuz dievčat a 18 chlapcov. V štatistických prehľadoch
sa môže skrývať CAN syndróm pod rôznymi chirurgickými
a psychiatrickými diagnostickými jednotkami. Pritom exis-
tuje násilie a týranie detí spôsobené fabrikami znečisťovaním
prostredia, ktoré sa prejaví ochoreniami jednotlivých systé-
mov tela a psychiky (napr. CO vo vzduchu). Ide o akýsi
ekologický syndróm CAN, ktorý nie je štatisticky podchy-
tený a ani úplne uvedomovaný. Presadzujeme uskutočniť na
Slovensku legislatívny návrh Zákona o zdraví detí, ktorý by
bol prepojený so Zákonom o duševnom zdraví.
Nemáme rozvinutý skríning všetkých typov zneužívania

a zanedbávania dieťaťa, a preto sa snažíme identifikovať cha-
rakteristické črty v osobnostiach týraných nedospelých, hľa-
dať endogénne charakteristiky, ktoré by pri poznaní peris-
tázy viedli k dôvodnému podozreniu až určeniu CAN syn-
drómu u nedospelého. Predbežný výskum sme začali u pe-
dopsychiatrických pacientov hospitalizovaných na Klinike
detskej psychiatrie v Bratislave (tab. 3).
V období október 2000 až koniec mája 2002 z hospitali-

zovaných 573 pacientov sme identifikovali 31 pacientov s ve-
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Tabuľka 3. Pacienti s CAN sy hospitalizovaní na Klinike det-
skej psychiatrie v Bratislave v rokoch 2000–2002

Diagnóza Počet pacientov

n %

poruchy správania vzniknuté 2 6,4
poškodením mozgu

depresívna fáza 1 3,2

neurotické poruchy a poruchy 8 25,6
vyvolané stresom

mentálna retardácia 2 6,4
ľahkého stupňa

poruchy správania a emócií 2 6,4
hyperkinetické poruchy

poruchy správania 10 32

zmiešané 6 19,2

rifikovaným CAN syndrómom, čo bolo 5,4% hospitalizova-
ných detí. Z nich bolo 11 dievčat a 20 chlapcov vo vekovom
rozmedzí 10–18 rokov, kde vek dievčat bol v priemere 15
rokov a chlapcov 14,3 roka. Psychiatricky sa najviac diag-
nostikovali poruchy správania v 32% 1 chlapca s agresivitou,
socializované poruchy správania u 6 chlapcov a 1 dievčaťa
a nesocializované poruchy u 2 dievčat, ďalej v 25,6% poruchy
vyvolané stresom – úzkostne depresívna porucha u jedného
dievčaťa, posttraumatická stresová porucha u 3 dievčat a 4
chlapcov aj s tentamen suicídií, zmiešané poruchy správania
a emócií v 19,2% (5 chlapci a 1 dievča). Z malej vzorky pa-
cientov s CAN syndrómom boli ostatné diagnózy zastúpené
iba jednotlivo ako vidieť v 1 prípade epizódy depresívnej po-
ruchy (chlapec), po 2 prípadoch ADHD (2 dievčatá), či dvaja
s ľahkou mentálnou retardáciou (1 dievča so závislosťou od
opiátov, 1 chlapec s balbuties) a dvaja nedospelí s poru-
chami správania vzniknutými poškodením mozgu (1 chlapec
s úzkostnou poruchou a 1 dievča s poruchami správania pri
DMO).

Diskusia

Problematiku primeraného prispôsobenia sa organizmu si-
tuáciám CAN ponímame ako adaptáciu, čo predpokladá
primeranú sebarealizáciu a asimiláciu reality. V primeranej
adaptácii je akomodácia (osobnostná adaptácia) a asimilácia
v rovnováhe (Piaget 1970). Pri syndróme CAN ide o veľké
výkyvy v adaptačno-funkčnom systéme interakcie prostredia
a dieťaťa. Tieto výkyvy majú súvislosť aj v rámci pojmu
interindividuálnej štatistickej normy a normality. V našej
pilotnej štúdii sa zistil pomer chlapcov ku dievčatám so syn-
drómom CAN približne 2:1, čo zodpovedá riziku výskytu

CAN syndrómu podľa pohlavia aj v literatúre (Green, 1995;
Viciánová, 2000). Nami zistený výskyt 5,4% detí s CAN syn-
drómom zodpovedá údajom amerických pediatrov (Cunnig-
ham, 1995). Je to vyššie percento ako sa udáva v literatúre
(Dunovský a spol., 1995), čo podmieňuje aj fakt, že ide o det-
skú populáciu liečenú na psychiatrii. U detí sa najviac diag-
nostikovali poruchy správania, mentálne deficity, čo pozoro-
vali aj iní autori (Hochelová, 2000). Ku CAN syndrómu sú
náchylné viac deti úzkostné, mentálne retardované, s ADHD
a deprivované (Dunovský a spol., 1995). Domnievame sa, že
mnohé deti majú disociáciu ako jeden z obranných mecha-
nizmov, ktorou sa snaží zakryť vo vedomí neúnosný zážitok.
Treba uvažovať o disociatívnej poruche identity u detí a ado-
lescentov, čo zhoršuje kvalitu ich života. Kvalita života a jej
jednotlivé aspekty sú redukované v závislosti od intenzity
psychopatologickej symptomatológie a od jej úrovne (Po-
gády a spol., 2000). U detí s CAN syndrómom nám ide v pr-
vom rade o zlepšenie ich života a peristázy s rozvinutím pre-
ventívnej činnosti na základe multidisciplinárneho prístupu.
Ako lekári si nesmieme dovoliť zmiešavať spoločenskú kon-
trolu s fenoménom trestania. Snažme sa redukovať prístup
vychovávateľov, ktorý môže sa aforisticky vyjadriť:

”
Kam

nemôže rozum a cit, ide ruka“ a presadiť medikosociálne
aspekty CAN syndrómu na podklade odporučení zo Strass-
bourgu z júna 1992.
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