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DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE TESTOVÁNÍ NA COVID-19 PŘI 

PŘÍJMU NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKOU KLINIKU 

 

• Testování či požadavek na doklad o provedeném testu se netýká ambulantních vyšet-
ření, která nevyžadují příjem.  

• U částečně urgentních příjmů (plánované neodkladné operace) vám doporučujeme 
provedení antigenního testu minimálně 3 dny před přijetím do nemocnice. 

 
TESTOVÁNÍ RODIČEK A DOPROVODU K PORODU 

 
Při příjmu mějte vy a váš doprovod připraven: 
 

• Oficiální výsledek antigenního testu (jednou za 3 dny je možné se otestovat zdarma) 
nebo PCR testu z odběrového místa (výsledek testu nesmí být starší než 7 dní). 

• Nebo originální lékařskou zprávu o prodělaném onemocnění COVID-19 potvrzené 
PCR testem (do 90 dní od posledního pozitivního testu). 

• Nebo čestné prohlášení o samo testování antigenním testem (2 ks čestného prohlá-
šení obdržíte v naší těhotenské poradně). 

• Nebo v případě doprovodu certifikát o očkování (od poslední dávky uběhlo 14 dní). 

• Nebo v případě doprovodu oficiální potvrzení od zaměstnavatele o provedeném anti-
genním testování na pracovišti (výsledek testu nesmí být starší než 7 dní). 

 
V případě urgentního příjmu (předčasný porod), pokud nemáte doklad o provedeném testu 
v posledních 7 dnech, provede antigenní test ihned při příjmu na porodní sál náš zdravotník. 
Pokud je výsledek antigenního testu pozitivní a rodička nemá příznaky onemocnění COVID-
19, provedeme PCR test. Do výsledku PCR testu je vedena jako COVID-19 pozitivní. 
 
COVID-19 pozitivní pacientka je od ostatních rodiček oddělena a rodí na izolačním porodním 
pokoji. Následně je po porodu převezena se svým miminkem na izolační poporodní pokoj na 
oddělení šestinedělí. 
 
U doprovodu k porodu se po celou dobu pobytu na porodním sále vyžaduje respirátor typu 
FFP2/KN95 nebo FFP3 bez výdechového ventilu. Doprovod nebude vpuštěn na sál, pokud 
nemá žádné výše uvedené potvrzení o tom, že je COVID negativní, nebo pokud vykazuje pří-
znaky onemocnění COVID-19. 
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