
Tehotenstvo a prevencia 
 
10 krokov ako ochrániť seba a svoje dieťa: 

1. Často si umývať ruky s mydlom a vodou, hlavne po… 

 použití kúpeľne, toalety  kontakte s domácimi zvieratami 

 kontakte so surovým mäsom, 
surovými vajcami, neumytou 
zeleninou 

 

 príprave jedla  ošetrení alebo hraní s deťmi 

 práci v záhrade  výmene plienok 
 

Ak mydlo a voda nie sú k dispozícii môžete použiť alkoholový dezinfekčný prípravok na ruky. 

 

2. Nepoužívať/nezdieľať spoločné predmety (príbor, poháre,…) s deťmi. Umyte si ruky, keď ste 
v kontakte s deťmi. Ich sliny a moč môžu obsahovať vírus.  
 

3. Dostatočne tepelne spracovať mäso. Nekonzumujte hot-dog, lančmít, iné delikatesy z mäsa. 
Surové alebo nedostatočne tepelne spracované mäso môže obsahovať nebezpečné baktérie. 

 

4. Vylúčiť nepasterizované mlieko a výrobky z neho. Nekonzumovať syry vyrobené z 
nepasterizovaného mlieka, sledovať označenie na obale “vyrobené z pasterizovaného mlieka. 
Nepasterizované produkty môžu obsahovať nebezpečné baktérie. 

 

5. Nedotýkať sa ani nemeniť špinavú podstielku pre mačky. Ak musíte vymeniť podstielku 
použite rukavice a potom si dôkladne umyte ruky. Špinavá podstielka obsahuje nebezpečné parazity. 

 

6. Zdržiavať sa mimo kontaktu  s hlodavcami a ich trusu. Niektoré hlodavce sú prenášačmi 
nebezpečných vírusov. 
 

7. Absolvovať skríningové vyšetrenie na pohlavne prenosné ochorenia – HIV a vírusová 
hepatitída typu B. Niektorí ľudia s HIV, hepatitídou B alebo inou pohlavnou chorobou nemajú žiadne 
zdravotné ťažkosti.  

 

8. Poradiť sa s lekárom o očkovaní. Niektoré očkovania sa odporúčajú pred otehotnením, počas 
tehotenstva, alebo bezprostredne po pôrode. Takto môže dieťa získať potrebné protilátky od matky 
a udržíte dieťa v zdraví. 
 

9. Vylúčiť kontakt s chorými osobami. Obmedziť kontakt s chorými osobami, ako sú kiahne alebo 
rubeola, ak ste ich ešte nemali alebo ak ste proti nim neboli očkovaní. 

 

10. Informovať sa u svojho lekára o streptokokovi skupiny B.  Približne 1 zo 4 žien je nosičkou 
tejto baktérie, a pritom nemá žiadne zdravotné ťažkosti. Ak máte túto baktériu poraďte sa so svojím 
lekárom o tom, ako chrániť svoje dieťa počas pôrodu. 

 
 

www.cdc.gov/ncbddd/pregnancy_gateway/infection.htm  

http://www.cdc.gov/ncbddd/pregnancy_gateway/infection.htm

