
ПРИКАЗ БРОЈА ПОРОЂАЈА И РОЂЕНЕ ДЕЦЕ У 2021. ГОДИНИ У БЕОГРАДУ 
 
У 2021. години у породилиштима у Београду је обављено 18.651 порођај (од тога је 16.109 
порођених жена са пребивалиштем у Београду). Око 13,6 % порођених жена је из унутрашњости. 

   
Највећи број порођаја у Београду се обави на Гинеколошко акушерској клиници „Народни Фронт“ 
8.054 ( 43,2%) и на Клиници за гинекологију и акушерство КЦС 4672 (25%). 
 
У односу на претходну годину (2020.) у Београду је обављено 150 порођаја више. Посматрано за 
Београдске осигуранике у 2021. години је било 2  порођаја мање него у 2020. години. У 2021. 
години порођаји су се код 85,4 % жена обавили у предвиђеном термину, док је код 9,0 % жена 
порођај био превремен. Просек старости породиља је 31,3 година. Око 34,3 % жена су између 20 и 
29 година живота, а 57,1 % између 30 и 39 година. Жене млађе од 18 година су заступљене са 1,8 
%. Најмлађа породиља је стара 14  година, а најстарија 55 годинa. 
 

Највећи број жена са једноплодном трудноћом се спонтано породио (44,0 %), царским резом (28,9 
%),  затим уз стручну помоћ (24,3 %), а најмање форцепсом и вакум – екстрактором (1,4 %). 
 
Вишеплодна трудноћа је регистрована код 250 порођаја (1,3%), од којих се 71,2 % жена породило 
царским резом. Свака трећа трудноћа се завршила царским резом (29,8 % или 5565  жена). 
 
Компликације (ризици у порођају) у току порођаја су евидентиране код 13,6 % породиља. У 
просеку је свака жена са компликацијама имала између једне и две компликације у току 
порођаја.  
Повреда међице у току порођаја је регистрована код сваке седме породиље. У просеку је свака 
порођена жена хоспитализована 6 дана (два дана пре и четири  дана после порођаја). Код сваке 
друге жене је у питању први порођај (63,9 %), а свака четврта породиља већ има једно дете. 
 

Од укупног броја живорођене деце 52,1 % је мушког пола. 
Највећи број деце у 2021. години је рођен са телесном масом од  3000 - 3499  грама (38,0 %), а затим 
са телесном масом 3500-3999 грама (30,1%). 
 
Патолошка стања су регистрована код 13,6 % живорођене деце, свако треће дете је имало неку 
компликацију.  
Најчешће постављене дијагнозе су „Крварење и болести крви плода и новорођенчета“  
(Р50- Р61) са 32,7%, „Поремећаји у току трудноће и растења плода“ (Р05-Р08) код 30,4 % деце и 
“Урођене аномалије и деформације мишићно-коштаног система (Q65-Q79) код 16,5 % деце. 
 
 
 
 


