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DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE TESTOVÁNÍ NA COVID-19 PŘI PŘÍJMU
NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKOU KLINIKU

V rámci bezpečnosti všech pacientek přicházejících na kliniku vám doporučujeme mít s sebou
potvrzení o negativním antigenním testu (provedeném v posledních 7 dnech), jímž se prokážete na příjmu.
V případě urgentního příjmu, pokud nemáte doklad o provedeném testu v posledních 7
dnech, vás otestuje antigenním testem náš zdravotník. Do výsledku testu vás žádáme, abyste
nebyly v kontaktu s ostatními a měly nasazený respirátor. Pokud je výsledek antigenního
testu pozitivní, provedeme PCR test. Do výsledku PCR testu je pacientka vedena jako COVID19 pozitivní.
V případě, že s sebou nemáte doklad o testu, budeme k vám přistupovat jako ke COVID-19
pozitivní, dokud nebude antigenní test proveden. U částečně urgentních příjmů (plánované
neodkladné operace) vám doporučujeme provedení antigenního testu minimálně 3 dny před
přijetím do nemocnice.
Test nepotřebujete vy ani váš doprovod v případě, že jste prodělali onemocnění COVID-19
(do 90 dní od posledního pozitivního testu, lékařskou zprávu s sebou) nebo v případě, že váš
doprovod byl očkován a uplynulo 14 dní od poslední dávky (certifikát o očkování s sebou).
Pokud se blíží termín vašeho porodu, testujte sebe i váš doprovod alespoň 1x týdně antigenním testem. Při příjmu na kliniku mějte potvrzení u sebe. V případě nenadálé situace (urgentní příjem) vás otestujeme sami na místě. Doprovodu rodící ženy bez potvrzení o negativním výsledku antigenního testu doporučujeme, aby měl u sebe vlastní odběrový set z lékárny
(test provede přidělený zdravotník) a na příjmu na porodní sál předložil výsledek.
Testování či požadavek na doklad o provedeném testu se netýká ambulantních vyšetření,
která nevyžadují příjem.
COVID-19 pozitivní pacientky rodí v izolovaném porodním pokoji a následně jsou i s miminkem na poporodním pokoji na oddělení šestinedělí určeném pro COVID-19 pozitivní matky.
Nadále platí, že všechny osoby vstupující na naši kliniku mají povinnost používat respirátor
typu FFP2/KN95 nebo FFP3 bez výdechového ventilu.
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