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Při nástupu k plánovaným hospitalizačním
výkonům je požadován negativní PCR test
Městská nemocnice Čáslav vyžaduje od všech pacientů objednaných k plánovaným
hospitalizačním výkonům doložení negativního PCR testu ne staršího 72 hodin
od odběru. Absolvovat tento test je požadováno po všech pacientech bez ohledu
na skutečnost, zda jsou očkováni nebo zda prodělali onemocnění covid-19 v posledních
180 dnech.
Smyslem tohoto opatření jen ochrana nejenom daného pacienta, ale i zdravotnického
personálu a ostatních pacientů. Očkování nebo prodělání nemoci zásadně snižuje
pravděpodobnost nákazy, nicméně není jistotou, že daná osoba nemůže být nositelem
viru SARS-CoV-2.

Podrobnosti k PCR testování
•

Doba platnosti PCR testu při přijetí k hospitalizaci nesmí překročit 72 hodin
od jeho odběru.

•

PCR test je možné absolvovat na odběrovém místě nemocnice Čáslav,
ul. Masarykova 194 (bývalá banka MONETA), a to ve vyhrazených dnech, tedy každé
pondělí, úterý a sobotu od 7 do 8 hodin bez nutnosti objednání.

•

Výsledek testu obdrží pacient SMS zprávou.

Preventivní testování na covid-19 (PCR test) je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno
až 5x měsíčně:
• osobám do 18 let věku
• osobám, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů (kontraindikace)
• osobám očkovaným s ukončenou vakcinací
• osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 s neukončenou vakcinací
Lidem, kteří nesplňují výše uvedené podmínky bezplatného testování, umožňujeme
provedení testu jako samoplátcům za cenu 850 Kč.

Dodržování karantény od provedení testu do hospitalizace pacienta
V období od provedení PCR testu do nástupu k plánovanému výkonu by měl pacient
dodržovat určité zásady domácí karantény:
• zůstat doma – pacient by neměl chodit na veřejná místa nebo používat hromadnou
dopravu, o nákupy je vhodné požádat třetí osobu
• nezvat domů návštěvy
• ostatní členové domácnosti by měli také dbát zvýšené opatrnosti
• vyhnout se sdílení společných domácích potřeb (mít svůj ručník, nádobí, atd.)
• případné změny zdravotního stavu ihned konzultovat s ošetřujícím lékařem
Děkujeme za pochopení a dodržování všech doporučení.

