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Váš tím Rodinnej banky

S pozdravom a prianím pevného zdravia

očakávanie dieťatka je jedinečný čas spojený s pocitmi šťastia a radosti, ale je to 

aj čas plný obáv. Infekcia Covid-19 v súčasnej dobe ovplyvňuje každodenný život 

mnohých ľudí. Nachádzame sa v zvláštnej novej situácii a prirodzene sa cítime byť 

v neistote. Obzvlášť nastávajúce mamičky môžu zažívať veľké obavy a kladú si 

veľa otázok. Ako zraniteľné je moje dieťa, keď som sama nakazená? Môžem rodiť 

prirodzene, alebo bude urobený cisársky rez? Môže byť pri pôrode prítomný otec 

dieťaťa? 

Samozrejme môžete kedykoľvek kontaktovať náš zákaznický servis na bezplatnej 

informačnej linke 0800 800 522 alebo emailom: informacie@rodinnabanka.sk.

V tejto príručke nájdete najdôležitejšie otázky a odpovede týkajúce sa nového 

koronavírusu, tehotenstva a pôrodu. Veríme, že aj táto malá pomoc Vás podporí 

v tejto neľahkej situácii. 

Pritom je tehotenstvo a narodenie dieťaťa označované ako najprirodzenejšia vec 

na svete. Ale aj najracionálnejšia žena sa kvôli pandémii koronavírusu cíti 

znepokojená. Mnoho nastávajúcich mamičiek sa pýta, či je pre nich nákaza viac 

riziková ako pre ostatných. 

Radi by sme Vám poskytli čo najviac informácií s cieľom rozptýliť obavy, ktoré nie 

sú na mieste a prípadne upozorniť na tie skutočnosti, ktoré môžu hrať dôležitú 

úlohu a mali by ste im venovať pozornosť. 



Von Virus-Wissen, über Babys Risiko bis hin zu Geburt 

und Stillen in Zeiten des Coronavirus – wir haben 

V súčasnosti prebieha výskum, ktorého cieľom je porozumieť dopadom infekcie COVID-19 pre tehotné 

ženy. Aktuálne neexistuje dôkaz, že by nastávajúcim mamičkám hrozilo vyššie riziko vážneho ochorenia 

ako u bežnej populácie.

JE PRE MŇA VYŠŠIE RIZIKO SPOJENÉ 
S INFEKCIOU, KEĎ SOM TEHOTNÁ? 

SARS-COV-2 A COVID-19 
ČO NASTÁVAJUCI RODIČIA 
POTREBUJÚ VEDIEŤ

 

OTÁZKY & ODPOVEDE

Prehľad všetkých referencií nájdete 

na konci kapitoly.

ZDROJOVÉ INFORMÁCIE
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Na toto ochorenie zatiaľ neexistuje žiadna vakcína ani liek, ktorý by účinkoval priamo proti vírusu SARS-CoV-2. 

Na potlačenie niektorých príznakov ochorenia je možné zahájiť iba podpornú liečbu bežne dostupnými liekmi. 

Preto prosím postupujte podľa všeobecných doporučení pre ochranu pred infekciami:

 Často si umývajte ruky, hlavne po návšteve verejných 

miest a zariadení a po kontakte s inými ľudmi.

 Vyhýbajte sa davom, hlavne v uzavretých a zle 

vetraných priestoroch.

 Vyvarujte sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky 

podobné chrípke a prechladnutiu.

 Vyhnite sa kontaktu s ľuďmi, ktorí boli nedávno 

v rizikových oblastiach. Do rizikových oblastí 

necestujte.

 Nedotýkajte sa neumytými rukama tváre, hlavne 

očí, nosa, úst.

Ochorenie má príznaky aj priebeh veľmi podobné chrípke, alebo inému podobnému chrípkovému ochoreniu. 

Medzi najčastejšie príznaky COVID-19 patrí horúčka, únava a suchý kašeľ. Niektorí pacienti môžu mať bolesti 

svalov a kĺbov, upchatý nos, nádchu, bolesti v krku alebo hnačku. Tieto príznaky sú zvyčajne mierne 

a začínajú postupne. Niektorí ľudia sa nakazia, ale neprejavujú sa u nich žiadne príznaky a cítia sa dobre. 

Ľudia s horúčkou, kašľom a dýchacími ťažkosťami by mali vyhľadať lekársku pomoc. 

AKO SA MÔŽEM PRED INFEKCIOU
SARS-COV-2 OCHRÁNIŤ?

 

AKO ZISTÍM, ŽE SOM OCHORELA 
NA INFEKCIU COVID-19?

ČO BY SOM MALA UROBIŤ, KEĎ MÁM 
PRÍZNAKY OCHORENIA? MÔŽEM ÍSŤ 
KU SVOJMU PRAKTICKÉMU LEKÁROVI?
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Rozhodne prosím nechoďte osobne ku svojmu 

praktickému lekárovi ani gynekológovi. Tým 

ochránite  seba, aj druhých. Zostaňte doma 

a telefonicky kontaktujte miestne zdravotnícke 

služby - obvodného lekára, alebo lekársku 

pohotovostnú službu, poprípade miestne 

príslušný regionálny úrad verejného 

zdravotníctva, kde Vám poskytnú informácie 

o ďalšom postupe v závislosti na zistených 

skutočnostiach.

Ak sa vám horšie dýcha, alebo máte horúčku 

a súčasne suchý kašeľ, volajte ihneď linku 155 

a postupujte podľa inštrukcií operátora. V každom 

prípade vždy uveďte, že ste tehotná!

Pokiaľ máte doporučenie, alebo žiadanku 

na urobenie testu od lekára, vyhľadajte vhodné 

odberové miesto. 

Zoznam odberových miest je denne aktualizovaný a uvedený na webovej stránke 

www.korona.gov.sk a webovej stránke MZ SR www.health.gov.sk/COVID-19.



Odpočívajte doma. Samozrejme pod dohľadom lekára. Na zníženie teploty pri ochorení Covid-19 sa dajú 

použiť lieky na horúčku. Môžete použiť bežne dostupné lieky, ale reakcia každého je individuálna, preto by 

ste postup mali konzultovať so svojím lekárom. Následne môžete zvýšiť príjem vitamínu C, ďalších 

vitamínov a minerálov. Neprijímajte návštevy a pokiaľ je to možné vyčleňte si samostatnú izbu a od 

ostatných členov rodiny sa izolujte. Čo najviac odpočívajte.

Pokiaľ máte vážne príznaky a zároveň trpíte nejakým chronickým ochorením, je veľmi pravdepodobné, 

že budete liečená v nemocnici. Neriskujte a pri zhoršení stavu neváhajte kontaktovať zdravotnícku službu.

MÁM VEĽMI MIERNY PRIEBEH OCHORENIA, 
A NAPRIEK TOMU SOM POZITÍVNA A DOMA 
V KARANTÉNE. AKO SA MÔŽEM LIEČIŤ?

MÁM VÁŽNE PRÍZNAKY, A/ALEBO SÚ TO PRÍZNAKY 
INÝCH OCHORENÍ ALEBO PREDOŠLÉHO 
PRECHLADNUTIA?

POKIAĽ MÁM COVID-19, MÔŽEM HO PRENIESŤ 
NA SVOJE DOSIAĽ NENARODENÉ DIEŤA? 
MÔŽE INFEKCIA NEGATÍVNE OVPLYVNIŤ PLOD? 
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V jednej z analýz 38 infikovaných tehotných žien, 

žiadne z detí nebolo nakazené. Ani jedno dieťa 

netrpelo žiadnymi anomáliami a malformáciami. 

Riziko prenosu infekcie COVID-19 na dieťa a riziko 

vzniku anomálií je veľmi nepravdepodobné.

Sledovania prebiehajú, ale zatiaľ si zdravotníci 

nie sú stopercentne istí, či tehotné ženy môžu 

infekciu COVID-19 preniesť na svoje dieťa v 

maternici alebo v priebehu pôrodu. Dobrá správa 

je, že dosiaľ však vírus nebol identifikovaný ani v 

amniovej tekutine ani v materskom mlieku. 



MÁM NARIADENÚ 14 DENNÚ KARANTÉNU, 
ČO TO PRE MŇA ZNAMENÁ?

JE U RODIČIEK S COVID-19 INDIKOVANÝ 
CISÁRSKY REZ?

MÔŽE BYŤ PRI PÔRODE PRÍTOMNÝ OTEC 
DIEŤAŤA ČI INÝ DOPROVOD? 

KTO MI UKONČÍ KARANTÉNU?

MÔŽEM ÍSŤ NA PRAVIDELNÉ PREHLIADKY 
PRED PÔRODOM, POKIAĽ SOM V KARANTÉNE?

 

Pokiaľ Vám bola nariadená domáca karanténa, mali by ste zostať doma a nikam nevychádzať (ani na nákup 

či k lekárovi). V prípade zdravotných ťažkostí je nutné kontaktovať lekára alebo príslušný úrad verejného 

zdravotníctva alebo sa obrátiť na linku 155 s tým, že musíte uviesť, že ste v nariadenej karanténe. Pokiaľ 

máte možnosť, využite pre potreby nákupu dodávateľské služby alebo výpomoc príbuzných alebo priateľov, 

pokiaľ takúto možnosť nemáte, je možné na nevyhnutne potrebnú dobu opustiť domov.

Nie. Rodiť budete prirodzene, pokiaľ ovšem pre cisársky rez nie je iná lekárom stanovená indikácia. 

Informácie ohľadom tejto problematiky ale môžu byť aktualizované.

Centrálne je nariadený zákaz návštev v nemocniciach. Či pustiť otca k pôrodu, alebo nie, to si zdravotnícke 

zariadenia určujú samotné. Zákaz sa vzťahuje aj na súkromné pôrodné asistentky či duly, čo sú 

profesionálne školené ženy, ktoré poskytujú predovšetkým psychickú podporu pri pôrode. Väčšina nemocníc 

v súčasnej dobe otca k narodeniu svojho dieťaťa nepripustí.

Karanténu ukončuje obvodný lekár, ktorý ju vystavil, popr. epidemiológ alebo infektológ.

Kontaktujte svojho gynekológa/pôrodníka a informujte ho, že ste v domácej karanténe a poraďte 

sa ohľadom nasledujúcej prenatálnej poradne. Najpravdepodobnejšie je, že sa Vám prenatálna 

poradňa odloží až na obdobie po domácej karanténe. V prípade, že je nutná prenatálna poradňa 

v danom období, je dôležité dodržať všetky opatrenia zamedzujúce prenosu infekcie – návšteva 

v inom čase, nosiť ochranné pomôcky a tým zamedziť prenosu možnej infekcie na druhých 

pacientov a personál kliniky/nemocnice. 

§  Neprijímajte návštevy.

§  Vyčleňte si vlastný uterák, prádlo, riad.§  Neopúšťajte domov.

§  Izolujte sa od ostatných členov domácnosti, 

vyčleňte si samostatnú izbu.

§  Často si umývajte ruky.

7



 
 

MÔŽEM KOJIŤ SVOJE BÁBÄTKO, 
KEĎ MÁM COVID-19?

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY? NEVÁHAJTE ZAVOLAŤ 
NA NAŠU INFORMAČNÚ LINKU 0800 800 522, 
KDE VÁM ICH RADI ZODPOVIEME.

ČO MÁM UROBIŤ, KEĎ V PRIEBEHU KARANTÉNY 
POCÍTIM KONTRAKCIE ALEBO SA VYSKYTNÚ 
INÉ KOMPLIKÁCIE? ČO MÁM ROBIŤ, KEĎ 
UŽ PÔROD ZAČAL?

 

Doporučujeme dodržiavať nasledujúce pravidlá:

Áno. Mamičky s COVID-19 kojiť môžu, pokiaľ si tak želajú. Aktuálne nie sú dôkazy že vírus môže prejsť do 

materského mlieka. Momentálne sa predpokladá, že jednoznačné benefity dojčenia prevyšujú potenciálne 

riziká prenosu coronavírusu materským mliekom. Hlavným rizikom prenosu coronavírusu počas dojčenia je 

veľmi blízky kontakt medzi matkou a dieťaťom (drobné infekčné kvapky, ktoré môžu prechádzať na 

dieťatko).

§  používajte ochranné pomôcky - jednorázové alebo látkové rúšky

§  ak odsávate mlieko v nemocnici, mali by ste mať vlastnú odsávačku

§ pravidelne čistite povrchy, ktorých sa bežne dotýkate

Kontakt matky a dieťaťa je veľmi tesný a zabrániť prenosu je zložitejšie. Preto napríklad v Číne sú 

novorodenci od infikovaných matiek oddelení počas najmenej 14 dní a matky ich ani nekoja – mlieko 

odstriekavajú, aby sa udržala laktácia. S kojením začínajú po vyliečení a negatívnom teste na COVID-19. 

§  umýjte si pravideľne ruky vždy pred kojením aj po ňom

Odporúčame zavolať do pôrodnice, v ktorej budete rodiť. Už na začiatku hovoru uveďte, že ste SARS-CoV-2 

pozitívna. Nikdy túto informáciu nezatajujte! Pracovníci pôrodnice Vám poradia, ako sa v danej situácii 

zachovať a povedia Vám režim pôrodnice, ktorú ste si vybrali. 

Všeobecné odporúčania pri nutnosti návštevy pôrodnice v období, keď je rodička v karanténe (pôrod, 

nevyhnutná kontrola v poradni a pod.):

Je nutné rodiť v pôrodnici, kde je možnosť kontinuálneho monitorovania dieťaťa a vášho klinického stavu 

(saturácia kyslíkom a pod.). Každopádne nezvažujte pôrod doma!

§  kontaktovať  pôrodnicu telefonicky

§  dopraviť sa do pôrodnice pokiaľ možno 

vlastným dopravným prostriedkom

§  dostaviť sa pokiaľ možno s akoukoľvek 

vlastnou rúškou

§ po príjazde do areálu nemocnice opät 

kontaktovať pôrodnicu, aby sa o rodičku 

personál mohol postarať hneď od vstupu do 

pôrodnice a bol obmedzený voľný pohyb medzi 

ostatnými rodičkami, inými pacientami 

a zdravotníkmi
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Pokiaľ ste SARS Cov-pozitívna, Vaše bábätko bude určite otestované. 

Bude mu urobený výter z krku alebo z nosnej sliznice. 

ź Schwartz DA. An Analysis of 38 Pregnant Women with COVID-19, Their Newborn Infants, and 

Maternal-Fetal Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy 

Outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020. doi:10.5858/arpa.2020-0901-SA

ź The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The Epidemiological 

Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020. China 

CDC Weekly. 2020;2(8). http://weekly.chinacdc.cn//article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51.

ź Cao B, Diamond MS, Mysorekar IU. Maternal-Fetal Transmission of Zika Virus: Routes and Signals 

for Infection. J Interferon Cytokine Res. 2017;37(7):287-294. doi:10.1089/jir.2017.0011

ź Webové stránky WHO, Q&A on COVID-19, pregnancy, childbirth and breastfeeding, 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

ź Webové stránky MZSR, https://www.health.gov.sk/Titulka

ź Cao B, Diamond MS, Mysorekar IU. Maternal-Fetal Transmission of Zika Virus: Routes and Signals 

for Infection. J Interferon Cytokine Res. 2017;37(7):287-294. doi:10.1089/jir.2017.0011

BUDE MOJE DIAŤATKO 
TESTOVANÉ NA INFEKCIU COVID-19?

REFERENCIE:
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NOVÝ KORONAVÍRUS 
PRENOS Z TEHOTNEJ ŽENY NA PLOD 
JE PODĽA AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ 
NEPRAVDEPODOBNÝ

   

ŠTÚDIA 1

MEDICÍNA &  
VÝSKUM

ZISTENIA Z WU-CHANU
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Retrospektívna štúdia skúmala prípady 

9 tehotných žien z Wu-chanu - epicentra nákazy. 

Všetky ženy boli nakazené v treťom trimestri 

a boli na základe symptómov liečené v nemocnici 

Zohan vo Wu - chane.

Aby bolo možné vyhodnotiť možný prenos vírusu 

na nenarodené deti, lekári odobrali vzorky 

z plodovej vody a pupočníkovej krvi 

od novorodenca ihneď po narodení.

Hneď po prvom dojčení odobrali vzorky materského 

mlieka od šiestich z deviatich matiek.

Analýza odobraných vzoriek preukázala, že neboli 

zaznamenané žiadne stopy po COVID-19 ani 

v plodovej vode, ani v pupočníkovej krvi. Nezistili 

sa známky vírusu ani v materskom mlieku. Autori 

štúdie preto dospeli k záveru, že neexistuje dôkaz 

o tom, že sa vírus prenáša z infikovanej 

tehotnej ženy na jej nenarodené dieťa.



ZDROJE

BUNKY Z TKANIVA PUPOČNÍKA
AKO MOŽNOSŤ LIEČENIA 
KORONAVÍRUSU?

ŠTÚDIA 2

Ochorenie spôsobené vírusom COVID-19 je v 80% prípadov bezproblémové, často dokonca 

bez príznakov. Na druhej strane je asi 14% prípadov zložitých, okolo 6% kritických. Obzvlášť 

ohrození sú tu starší pacienti.

ĎALŠIA PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA VYLÚČILA PRENOS 
Z MATKY NA DIEŤA
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Malá prípadová štúdia dospela k podobnému 

záveru. Skúmala štyri tehotné ženy, ktoré boli tiež 

infikované SARS-CoV-2 v treťom trimestri a boli 

liečené na príznaky COVID-19. Tri zo štyroch 

žien porodili cisárskym rezom, jedna rodila 

prirodzenou cestou. Všetky deti testovali negatívne 

na SARS-CoV-2 a nevykazovali žiadne príznaky 

na COVID-19.

ź Cao B, Diamond MS, Mysorekar IU. Maternal-Fetal Transmission of Zika Virus: Routes and Signals for Infection. J Interferon Cytokine Res. 

2017;37(7):287-294. doi:10.1089/jir.2017.0011.

ź Chen H, Guo J, Wang C, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant 

women: a retrospective review of medical records. The Lancet. 2020;395(10226):809-815. doi:10.1016/S0140-6736(20)30360-3.

ź World Health Organization – WHO. Media Statement: Knowing the risks for COVID-19. https://www.who.intindonesia/news/detail/08-03-2020-

knowing-the-risk-for-covid-19. Updated March 11, 2020. Accessed March 11, 2020.

ź Chen Y, Peng H, Wang L, et al. Infants Born to Mothers With a New Coronavirus (COVID-19). Front. Pediatr. 2020;8:30360. 

doi:10.3389/fped.2020.00104.

LIEČBA

COVID-19 je vírusové ochorenie a zaraďujeme 

ho medzi kvapôčkovú infekciu. Neúčinkujú naň 

antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ 

neexistuje. Liečba je symptomatická. U ľudí 

infikovaných novým koronavírusom sa zahajuje 

podporná liečba, ktorá zmierňuje príznaky 

infekcie. K podpornej liečbe sa využívajú bežne 

dostupné lieky. Liečba je individuálna a vychádza 

z konkrétnych potrieb pacienta. Väčšina ľudí, ktorí 

sa nakazia, má mierny priebeh ochorenia a zotaví 

sa. U starších ľudí, osôb s oslabenou imunitou či 

pridruženými chronickými ochoreniami je väčšia 

pravdepodobnosť vážnejšieho priebehu ochorenia. 

Veľkou výzvou je zápal pľúc, ktorý sa objaví 

v priebehu niekoľkých dní a ktorý sa môže rýchlo 

stať ťažkou záťažou pre celý organizmus.



LIEČBA V IZRAELI

NOVÁ MOŽNÁ LIEČBA POMOCOU STROMÁLNYCH 
BUNIEK Z PUPOČNÍKA

ĎALŠIE ŠTÚDIE POTVRDILI SCHOPNOSŤ BUNIEK LIEČIŤ 
SYNDRÓM AKÚTNEJ DYCHOVEJ TIESNE (ARDS)

PODĽA ŠTÚDIÍ MÔŽU BUNKY Z PUPOČNÍKOVÉHO TKANIVA 
POMÔCŤ PRI LIEČBE PACIENTOV S ŤAŽKÝM POŠKODENÍM PĽÚC 
SPÔSOBENÝM NOVÝM KORONAVÍRUSOM COVID-19.

UCHOVANIE PUPOČNÍKOVEJ KRVI A TKANIVA PRI PÔRODE JE 
Z HĽADISKA ZABEZPEČENIA ZDRAVIA VAŠEJ RODINY NAJLEPŠIA 
ŽIVOTNÁ POISTKA, KTORÚ SI MÔŽETE ZVOLIŤ.
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§ Všetci liečení pacienti boli na jednotkách 

intenzívnej starostlivosti na ventilátoroch 

a trpeli syndrómom akútnej respiračnej tiesne 

(ARDS).

§ U 4 zo 6 (66 %) pacientov sa v prvom týždni 

zlepšili respiračné parametre.

§ 100 % miera prežitia u všetkých sedmich 

pacientov.
§ Pluristem plánuje požiadať o zahájenie 

medzinárodného klinického testovania pre liečbu 

komplikácií spojených s COVID-19.§ 6 pacientov už ukončilo 1 týždeň sledovania; 

siedmy pacient zahájil liečbu neskôr.

§ 3 zo 6 (50 %) pacientov boli po týždni 

v pokročilom štádiu odstavenia z ventilátorov.

Izraelská spoločnosť Pluristem Therapeutics, ktorá vyvíja platformu nových biologických liečivých 

prípravkov, zverejnila predbežné údaje zo svojho programu súcitného použitia, v ktorom liečila sedem 

pacientov trpiacich akútnym respiračným zlyhaním a zápalovými komplikáciami spojenými s COVID-19 

bunkami Pluristem PLX (alogénne mezenchymálne bunky), v troch lekárskych centrách v Izraeli.

Čínski vedci v lekárskej štúdii zistili, že kritickú 

pneumóniu COVID19 možno úspešne liečiť 

kmeňovými bunkami z pupočníkového tkaniva (UC-

MSC). Prípad 65-ročnej čínskej ženy je opísaný 

v jednej z nových štúdií. Všetky dostupné 

sprievodné terapie vrátane ventilácie, terapie 

kortikoidmi, alebo podávania antivírusových 

terapeutických látok nezlepšil stav pacientky. 

Po podaní infúzie s bunkami z tkaniva pupočníka 

sa stav chorej pacientky rýchle zlepšil a žena sa 

v priebehu niekoľkých dní zotavila natoľko, že 

mohla opustiť jednotku intenzívnej starostlivosti.

Presvedčivým klinickým dôkazom je ukážka 

bezpečnosti a účinnosti tejto liečby na skupine 

7 pacientov, ktorú publikoval Dr. Zhao a jeho tím 

tento rok v magazíne Aging and Disease. Dr. Zhao 

a jeho tím demonštrovali, že intravenózna 

transplantácia UC MSC ako doplnok k štandardnej 

liečbe pacientov s pneumóniou spôsobenou 

COVID-19, zvlášť pacientom s kriticky vážnymi 

ťažkosťami (ARDS), uľahčuje liečbu v porovnaní 

s kontrolnou placebo skupinou. Pulmonálne funkcie 

a symptómy 7 pacientov v hodnotení sa výrazne 

zlepšili za 2 dni od MSC transplantácie. Z nich 

dvaja pacienti s obvyklým a jeden s vážnym 

priebehom sa uzdravili a boli prepustení 10 dní po 

ukončení liečby.

Táto pozitívna správa ohľadom liečby UC-MSC 

motivovala biotechnologické spoločnosti v USA 

(Celltex), Izraeli (Pluristem), Austrálii (Mesoblast), 

Európe (NATIC/Primecell), Iráne (Iran's Health 

Ministry) k zahájeniu schvaľovania programov na 

použitie zo súcitu, ktoré umožňujú aplikáciu UC- 

MSC a pomoc pacientom s vážnou poruchou pľúc. 



HYGIENA 
CHRÁNI

S JEDNODUCHÝMI OPATRENIAMI 
MÔŽETE OCHRÁNIŤ SEBA A OSTATNÝCH 
PRED INFEKČNÝMI CHOROBAMI

DÔLEŽITÉ HYGIENICKÉ RADY

Dbajte na dostatočnú vzdialenosť od ľudí, ktorí majú 

kašeľ, nádchu alebo horúčku - aj kvôli prebiehajúcej 

chrípke a vlne prechladnutí.

Ruky držte ďalej od tváre - rukami sa nedotýkajte úst, 

očí ani nosa.

Kýchajte alebo kašlite do rukávu alebo do 

kapesníka. Kapesník vyhoďte do koša s vekom.

Pri pozdravení alebo rozlúčení sa s inými ľuďmi sa 

nedotýkajte (napr. podaním rúk alebo objímaním).

Umývajte si pravideľne ruky po dostatočne dlhú 

dobu (najmenej 20 sekúnd) mydlom a vodou hlavne 

potom, čo sa vysmrkáte, kýchnete alebo zakašlete.

(zdroj: WHO)
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GLOSÁR

SARS-CoV-2 je oficiálny názov vírusu súčasnej pandémie. Prvýkrát sa objavil vo Wu - chane v Číne v decembri 2019. 

V januári 2020 bol identifikovaný ako nový zástupca vírusov - patrí do rovnakej skupiny vírusov ako vírus zodpovedný 

za prvú epidémiu SARS v roku 2002 a epidémiu MERS v roku 2008. SARS-CoV-2 bol pôvodne označovaný ako "nový 

koronavírus" alebo "2019-nCoV" a vo februári 2020 dostal oficiálny názov.

COVID-19 je skratka pre koronavírusové ochorenie z roku 2019 spôsobené SARS-CoV-2. Svetová zdravotnícka 

organizácia (WHO) klasifikovala prepuknutie ochorenia ako "medzinárodný zdravotný problém". Od 11. marca 2020 

WHO oficiálne označila šírenie SARS-CoV-2 za pandémiu.

Mezenchymálne stromálne bunky (MSC) sú typom buniek, ktoré sa môžu diferencovať na rôzne typy buniek. Preto 

sú tieto bunky považované za základné pre regeneračnú terapiu a tkanivové inžinierstvo. Pupočníkové tkanivo je na 

tieto bunky zvlášť bohaté, a preto sa odporúča, aby si rodičia toto tkanivo nechali pri pôrode uložiť. V posledných 

rokoch vedecký výskum ukázal, že MSC majú vlastnosti, vďaka ktorým sú veľmi účinné proti infekciám: vykonávajú 

silné protizápalové a imunitné regulačné funkcie, majú jedinečnú schopnosť cestovať do poškodených tkanív, 

podporujú regeneráciu a opravu poškodených tkanív a znižujú poškodenie tkaniva.

SARS-COV-2

COVID-19

MEZENCHYMÁLNE STROMÁLNE BUNKY (MSC)

Tkanivo pupočníka je v podstate časť pupočnej šnúry Vášho dieťaťa. Pupočná šnúra (pupočník) spája placentu 

s dieťaťom a umožňuje transport krvi z placenty k plodu a späť.

Po pôrode je pupočník zaškrtený (podviazaný) a prestrihnutý, dieťa je tak definitívne oddelené od matky. V tejto fáze 

je možné urobiť odber tkaniva pupočníka a pupočníkovej krvi. Zvyšná časť pupočníka zostáva spojená s placentou, 

po pôrode placenty je spolu s ňou obvykle zlikvidovaný. Pupočná šnúra má v priemere 1–2 cm a dosahuje dĺžky 

až 55 cm. Skladá sa z obalov a vnútornej hmoty želatinovej konzistencie – tzv. Whartonovho rôsolu, ktorý je bohatý 

na mezenchymálne kmeňové bunky. Pupočníkom pozdĺžne prebiehajú tri cievy, dve pupočníkové tepny a jedna 

pupočníková žila.

Odber tkaniva pupočníka robí pôrodná asistentka alebo lekár po narodení dieťaťa, po podviazaní a prestrihnutí pupočnej 

šnúry. Odber trvá iba niekoľko minút, nebolí ani mamičku ani dieťa a nepredstavuje pre nich žiadne riziko. 

PUPOČNÍKOVÉ TKANIVO
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Sídlo: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava

Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek

Prevádzka: Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

informacie@rodinnabanka.sk | www.cakam-babatko.sk

@bankapupocniku

Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek bola založená ako neziskový 

projekt Národného centra tkanív a buniek v spolupráci s desiatkami pôrodníc v Českej 

republike a na Slovensku. Jej poslaním je dlhodobo uchovávať pupočníkovú krv a tkanivo 

pupočníka pre autológne použitie a informovať verejnosť o význame a možnosti využitia 

pupočníkovej krvi a ďalších perinatálnych tkanív a buniek v súčasnej alebo budúcej terapii.

RODINNÁ
BANKA

PERINATÁLNYCH 
A MEZENCHYMÁLNYCH

BUNIEK

0800 800 522
Po-Pia 8-18 hodín | zadarmo
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