
Postępowanie z pacjentkami wymagającymi 
planowych zabiegów ginekologicznych 

 

1. Pacjentka ze skierowaniem zgłaszająca się do szpitala, bez objawów COVID-19 lub bez 

podejrzenia takich objawów przechodzi tak jak wszyscy pacjenci wstępny triaż : 

 wstępna rozmowa w  przedsionku wejścia do szpitala, portier – pacjentka 

 pomiar temperatury 

 przy prawidłowej temperaturze i braku podejrzenia COVID-19 pacjentka kierowana 

jest do Izby Przyjęć ginekologiczno-położniczej 

2. Pacjentka w poczekalni oraz w trakcie badania w Izbie Przyjęć powinna mieć załażoną 

maseczkę 

3. W trakcie pierwszej wizyty kwalifikacyjnej Ordynator lub jego zastępca: 

 kwalifikuje pacjentkę do zabiegu 

 wstępnie ustala termin zabiegu 

 wyznacza kolejną wizytę w szpitalu w celu pobrania wymazu z nosogardła w 

kierunku SARS-CoV-2 (badanie RT PCR), czas pomiędzy pobraniem wymazu a 

zaplanowanym zabiegiem nie może być dłuższy niż 72h 

 Spotkania prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12-tej 

przez Ordynatora lub jego zastępcę po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie 

pod nr 71/3774141 lub 71/3774136 

4. W trakcie drugiej wizyty: 

 zbierany jest wywiad z uwzględnieniem pytań dotyczących objawów COVID-19 

i/lub kontaktu z osobą zakażoną lub objętą kwarantanną 

 pobierany jest wymaz z nosogardła w kierunku SARS-CoV-2; wymaz pobiera 

położna oddziału Ginekologiczno-Położniczego lub Izby Przyjęć Ginekologiczno-

Położniczej 

5. Pacjentka zakwalifikowana do operacji, bez objawów COVID i bez kontaktu z osobą 

zakażoną  po pobraniu wymazu: 

 kierowana jest do domu w celu samoizolacji do czasu uzyskania wyniku i 

informacji telefonicznej ze szpitala 

 podpisuje oświadczenie – zobowiązanie do samoizolacji 



6. Personel medyczny 

 w izbie przyjęć ubrany jest w fartuchy, maseczki chirurgiczne, przyłbice lub gogle 

 personel pobierający wymaz w kierunku SARS-CoV-2 ubrany jest w fartuch, maskę 

FFP2/FFP3, gogle/przyłbicę, dwie pary rękawiczek 

7. W przypadku ujemnego wyniku w kierunku SARS-CoV-2 pacjentka proszona jest o jak 

najszybsze przybycie do szpitala w celu hospitalizacji 

8. Pacjentka powinna przyjechać lub być przywieziona transportem prywatnym z 

minimalną możliwością zetknięcia się z osobą zakażoną. 

9. W przypadku ujemnego wyniku w kierunku SARS-CoV-2 pacjentka ma wykonywany 

zaplanowany zabieg najdalej  w 3 dniu od pobrania wymazu 

10. W trakcie hospitalizacji powinna być codziennie monitorowana tak jak w czasach przed 

pandemią COVID, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji objawów, które mogłyby 

wskazywać na pierwsze objawy zakażenia SARS-CoV-2 (gorączka, kaszel, duszność,  

inne) 

11. Personel bloku operacyjnego przeprowadzający zabieg planowy u pacjentki SARS-

CoV-2– ujemnej postępuje standardowo: 

 jest ubrany w fartuchy, maski chirurgiczne, gogle / przyłbice/ dwie pary rękawiczek 

12. W okresie pooperacyjnym – zabezpieczenie personelu opiekującego się pacjentką 

powinno być standardowe ( fartuch, rękawiczki, ewentualnie maska chirurgiczna) 

13. W każdym przypadku należy pamiętać o częstej dezynfekcji rąk: 

 przed założeniem rękawiczek 

 po ściągnięciu rękawiczek 

 po każdym dotknięciu maseczki ręką w trakcie jej utrzymywania na twarzy 

 na każdym etapie zdejmowania środków ochrony indywidualnej 

 przed i po kontakcie z pacjentem i jego otoczeniem 

 zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami WHO. 


