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Prečo stránka vznikla?

informácie o projekte
dostupné informácie pre tehotné ženy
postupy a informácie pre odborníkov
priestor pre dotazy



Štruktúra

projekt – charakteristika, informácie, 
dokumenty
informácie pre verejnosť
informácie pre odborníkov
kontakty



Informácie pre verejnosť

popis a vyšetrenia prenatálneho skríningu
porovnanie viacerých skríningových 
stratégii
dostupnosť skríningu v našom regióne
FAQ



Informácie pre odborníkov

harmonogram vyšetrení
správna interpretácia výsledkov
návrhy a odporúčania na základe výsledkov
materiály z pracovných stretnutí počas 
projektu
sprievodné lístky na vyšetrenia, správa o 

priebehu gravidity



Spätná väzba

otázky tehotných žien
sledovanie odkazovačov (dopĺňanie 
obsahu)
odkazy na stránkach lekárov / ambulancii / 
portálov
povzbudenie do ďalšej práce tímu





Ďakujem za pozornosť



E-maily tehotných žien
... chcela by som sa informovat, ci je mozne na Vasom pracovisku v Ziline vysetrenie
3D ultrazvukom s prenatalnou diagnostikou. Som v 21. tyzdni tehotenstva, vysledky
skriningu som mala na hranici. Mam 27 rokov, jedno zdrave dieta ...
... chcela by som Vás poprosiť o informáciu. Na tripple testoch mi vyšla hodnota riziko 
NTD 1 v 55, na ultrazvuku sa nezistil žiadny rázštep chrbtice. Čakám na výsledky 
opakovaných tripple testov. V prípade,že by boli tripple testy zase nepriaznivé je 
potrebné aby som išla na amniocentézu? ...
nasla som tuto internetovu stranku, kt. ma velmi zaujala. rada by som absolvovala 
skriningove vysetrenie resp. nezavislu odbornu konzultaciu u vas. mam 35 rokov, dve 
deti a 2x missed ab v 25. resp. 20t. gravidity. a momentalne som cerstva tehulka v 
7tt.
... chcela by som sa opytat, ci integrovany screening je hradeny vseobecnou
zdravotnou poistovnou, alebo si pacientka vysetrenie hradi sama ...



Pochvalné slová
Ďakujem veľmi pekne dr.Babjak za vysvetlenie a odpoveď. Nie 
každý deň sa človek stretne so snahou vysvetliť "problematiku". 
Ďakujem, že sa tomu venujete a dávate nám tieto možnosti 
"starostlivosti" počas tehotenstva. Naše mami takú možnosť nemali. 
Oceňujem aj vznik tejto stránky a prajem veľa úspech v ďalšej práci. 
Ďakujem za váš čas,informácie a pomoc....kedže mám za sebou 2 
spontane potraty a môj gynekolog mi doporučil navštíviť vaše 
centrum a samozrejme by som bola rada,aby toto tehotenstvo už
bolo konečne úspešné...preto som chcela vedieť viac o 
možnostiach,spôsoboch prenatálnej starostlivosti.Ďakujem a celému 
tímu veľa síl do ďalšej práce. 



Stránky, z ktorých prišli návštevníci

stránky partnerov nadácie (FNsP Žilina, 
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.)
Google – často hľadané heslá:

downov syndrom, edwardsov syndrom
morfologické vyšetrenie počas tehotenstva, NT
pozitívny skríning, optimálne hodnoty AFP, hCG, uE3
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