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Bezpieczeństwo epidemiologiczne 

przed operacją w Centrum Medycznym Damiana 

Ze względu na sytuację epidemiczną, lekarz w czasie kwalifikacji do zabiegu przeprowadza wywiad 
epidemiologiczny z Pacjentem i na jego podstawie decyduje o konieczności przeprowadzenia badania 
w kierunku Sars-CoV-2. 

Badanie jest wymagane od pacjentów: 

• kierowanych na zabiegi w obrębie jamy nosowo-gardłowej, 

• kierowanych na zabiegi w okolicy głowy, szyi, klatki piersiowej (jeśli niemożliwe jest oddzielenie 
przesłoną fizyczną nieprzemakalną zespołu operującego od okolicy ust i nosa pacjenta), 

• kierowanych na zabiegi z wykorzystaniem urządzeń wysokoobrotowych i generujących pył, 

• którzy nie zachowali izolacji w okresie ostatnich 2 tygodni. 

• ze współchorobowościami (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby układu oddechowego, 
choroby układu krążenia, choroby nowotworowe), 

• u których przewidywany czas trwania zabiegu (czas znieczulenia ogólnego) wynosi powyżej 
4 godzin, 

• w wieku powyżej 60 lat. 

W przypadku braku zgody na wykonanie badania PCR w/w sytuacjach zabieg operacyjny powinien być 
poprzedzony izolacją trwającą 2 tygodnie. 

Badania umawiane są przez Specjalistę ds. Opieki Szpitalnej, a wykonywane przez pielęgniarkę Izby 
Przyjęć, pomiędzy godzinami 7:30 a 8:30. 

Zalecenia do izolacji domowej - przygotowanie do zabiegu operacyjnego: 

1) Często myj i dezynfekuj ręce. 
2) Unikaj dotykania dłońmi okolicy ust, nosa i oczu – w przestrzeganiu tego zalecenia pomoże ci 

noszenie przyłbicy. 
3) Jeśli osoby zamieszkujące z Tobą w jednym wspólnym gospodarstwie domowym kontaktują się 

z innymi osobami, ogranicz do minimum także kontakty z nimi. 
4) Unikaj kontaktu ze wszystkimi osobami, których stanu zdrowia nie jesteś pewien. 
5) Zachęcaj swoich współdomowników do częstego mycia i dezynfekcji rąk i stosowania masek 

twarzowych w sytuacji przewidywanego kontaktu z Tobą. 
6) Inni domownicy nie powinni przebywać w odległości mniejszej niż 1,5m. 
7) Przebywaj w osobnym pomieszczeniu, w którym nie mieszkają / nie przebywają inni 

domownicy, jeśli musisz opuścić ten pokój – usta i nos osłoń maseczką a twarz przyłbicą. 
8) Często wietrz pomieszczenie, w którym przebywasz poprzez otwarcie okien, unikaj stosowania 

wentylatorów, klimatyzatorów. 
9) Jeśli korzystasz wspólnie z pozostałymi domownikami z pomieszczeń np. kuchni, łazienki, 

toalety, przed skorzystaniem z tych pomieszczeń poproś osoby, które z nich korzystały 
przed tobą o dezynfekcję i umycie powierzchni „dotykowych” typu klamki włączniki, pokrętła. 
Staraj się korzystać z pomieszczeń wspólnych, jako pierwszy z domowników. 

10) Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych 
domowników. 
Korzystaj tylko z wydzielonej dla siebie zastawy stołowej: oddzielnych sztućców, talerzy, 
kubków, szklanek. Posiłki spożywaj osobno – bez towarzystwa innych osób 

11) Zapewnij sobie czyste otoczenie: powierzchnie często dotykane powinny być często myte 
(detergentem) lub środkiem myjąco-dezynfekującym na bazie aktywnego chloru lub alkoholu 
o stężeniu, co najmniej 60%. 
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12) Nie dotykaj odpadków pozostawionych przez inne osoby, szczególnie zużytych chusteczek 
higienicznych, masek twarzowych, zużytych rękawiczek 

13) Twoje ubrania powinny być prane w osobnym wsadzie do pralki. 

W przypadku objawów infekcji u Ciebie lub kogoś z twoich domowników, powiadom nas o tym 
niezwłocznie, w celu wyjaśnienia czy ustalenia odnośnie terminu zabiegu i poprzedzającego go 
badania nie będą musiały ulec zmianie. 


