
План Б 
 

ПОСТУПАК СА ПАЦИЈЕНТКИЊАМА КОЈЕ ДОЛАЗЕ У БОЛНИЦУ ЗБОГ 
ГИНЕКОЛОШКИХ ПРЕГЛЕДА, ЛЕЧЕЊА, ПОРОЂАЈА  

 
 
Све жене, гинеколошки пацијенти, упућују се са рампе право на старо пријемно где се 
јављају портиру и пењу се у УЗВ кабинет. Портир обавештава гинеколига на локал 156, 
158, 160 или 163 да је стигла гинелошка пацијенткиња.  
Пацијенткињи добија платнену маску, а до УЗВ кабинета одводе је гинеколог и 
медицинска сестра/бабица, који су дошли по позиву.  
На улазу/излазу поликлиничког дела болнице одлагати коришћену маску у инфективни 
отпад; ако се пацијенткиња враћа кући по прегледу.  
Евентуална пратња гинеколошке пацијенткиње је  ван болнице и чека исход прегледа.  
А) У ултразвучном кабинету(УЗВ кабинету) обављати  све прегледе спољних 
пацијенткиња и ту урадити тријажу. 
Епидемиолог и инфектолог долазе по позиву у УЗВ кабинет  за сваку сумњиву 
пацијенткињу и одлучују: 

1) пацијенткиња остаје у болници са сумњом на COVID 
             а) пацијенткиња je ушла у порођај, силази истим путем степеницама из  
                поликлиничког дела болнице, преко паркинга долази до главног улаза хирушког  
                блока, до лифта поред пожарних степеница и лифтом се транспортује до II спрата  
                где се порађа. 
             б) пацијенткиња је за  хитну операцију, упућује се на  III спрат, истим путем. 
             ц) неопходна интервенција у амбуланти(нпр. профузно крварење), обавља се у  
                амбуланти УЗВ кабинет, а пацијенткиња се упућује на инфективно одељење,  
                силази степеницама, излази напоље на главни улаз за поликлинички део болнице,  
                преко паркинга, возилом до малог круга и сивог лифта на инфективно одељење,  
               чекајући транспорт за Београд. 
 

2) пацијенткиња се транспортује у Београд (Народни фронт и ГАК Вишеградска) –  
         COVID + 
             а) пацијенткиња није трудница, а COVID +је,  није за операцију; 
             б) трудница која није у порођајном добу;  
 

3) пацијенткиња се упућује на оперативну гинекологију 
Све хитне операције и неопходна лечења, а пацијенткиња није COVID сумљива , 
пролази ходником на првом спрату поликлинике, силази степеницама до апотеке, 
стрмом равни се пење у хирушки блок и главним ходником, чистом страном, до II 
спрата- простор оперативне гинекологије.  
 

   4. пацијенткиња одлази кући 
       Пацијенткиња силази степеницама у поликлиничком делу болнице, излази из болнице,  
       и одлази кући. 
 
 



Б) Организовати рад да екипа лекар и сестра 24 часа буду доступни у УЗК; 
 
Ц) За сваку сумњиву пацијенткињу звати епидемиолога и инфектолога; 
 
Д) Сваку сумњиву трудницу код које је започео порођај, упутити у породилиште, где ће је 
сачекати екипа која ће порођај спровести до краја и која ће имати одговарајућу личну 
заштитну опрему; 
 
Е). Порођај спровести у соби бр 205 (вагинални и царски рез); 
 
6. Инсталирати привремено купатило у приземљу, код портира, за запослене који раде у 
делу са COVID ом. 
7. Поставити преграду због раздвајања путева за COVID, од излаза у хирушком блоку до 
лифта поред пожарних степеница, 
 
Сви запослени (лекари, сестре и спремачи)обавезно користе ЛЗО 
 
 
                        
                                                                                                           
           
 
 
           
 


