
Informácia o projekte  

Názov projektu: COVID-19 Pregnany & Maternal Outcome (COVID-19 

PreMatOut) 

Riešiteľské pracovisko:  

1.gynekologicko-pôrodnícka klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a 
Univerzitnej nemocnice v Bratislave 
Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej 
nemocnice v Bratislave 

Projekt aktuálne nie je podporený žiadnym grantom 

Hlavným cieľom projektu COVID-19 PreMatOut je zistenie priebehu prenatálneho 
a peripartálneho obdobia ako aj starostlivosti u žien, ktoré kedykoľvek počas 
tehotnosti boli pozitívne testované na vírus COVID-19.  
1. Sledovaný bude priebeh tehotnosti, pôrodu, obdobie včasného šestonedelia, 
dojčenie, vznik možných pôrodníckych ako aj nepôrodníckych komplikácií. 
2. Sledovaný bude stav novorodenca v rámci obdobia jeho hospitalizácie po pôrode 
3. V prípade klinických prejavov infekcie COVID-19, resp. rozvoja SARS-CoV2 
bude vykonaná aj analýza liečby a priebehu infekcie.  
4. Sledovaný bude vplyv infekcie COVID-19 na duševné/mentálne zdravie rodičiek 
s pozitivitou COVID-19 kedykoľvek počas tehotnosti.   

 
 
Účasť v projekte znamená vyplnenie pacientskeho dotazníka zameraného na priebeh 
zdravotnej starostlivosti a na mentálne a duševné zdravie účastníčky. Následne podľa 
údajov, uvedených v informovanom súhlase účastníčky, budú oslovení ošetrujúci 
lekári k vyplneniu dotazníkov o priebehu prenatálneho (obvodný gynekológ) 
a peripartálneho (gynekologicko-pôrodnícke oddelenie) obdobia, za účelom získania 
informácií o možných pôrodníckych a nepôrodníckych komplikácií a priebehu 
a liečby infekcie COVID-19.  
 
Účasť v projekte nie je honorovaná.  
 
Členovia výskumného súboru:  
 

Ženy, ktoré boli kedykoľvek počas tehotnosti pozitívne testované na COVID-
19 od začiatku pandémie marec 2020 až do skončenia pandémie COVID-19. 
 
Predpokladané riziká pre členov súboru: 
 

Jedná sa o striktne observačnú štúdiu. Nepredpokladáme žiadne riziká spojené 
so zaradením do tejto štúdie.  
 
Predpokladaný prínos výskumu:  
 



Na základe nadobudnutých dostupných údajov budeme monitorovať 
incidenciu infekcie COVID-19 v populácii tehotných žien na Slovensku. 
Vyhodnotením údajov v dotazníkoch predpokladáme: 
1. Objasnenie možného vplyvu infekcie vírusom COVID-19 na priebeh tehotnosti, 
pôrodu a stav novorodenca 
2. Objasnenie priebehu samotnej infekcie u tehotnej 
3. Subjektívne vnímanie okolností, udalostí a percepciu poskytnutej alebo 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti tehotnou  
4. Zistenie vplyvu pozitivity COVID-19 v tehotnosti na duševné zdravie ženy 
 
Účastníčky projektu budú oslovené riešiteľským pracoviskom telefonicky. V prípade 
potreby ďalších informácií napíšte na kristufkova1@uniba.sk 


