obowiązuje od 22.01.2021 r.
Zasady odbywania porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w warunkach
epidemii Covid – 19 (pobierz zasady)
Celem zapobieżenia wewnątrzszpitalnej transmisji SARS-CoV-2 możliwość porodów rodzinnych uwarunkowana jest
uzyskaniem ujemnego wyniku badania ankietowego i testu na obecności wirusa SARS-CoV-2 rodzącej i osoby
towarzyszącej. Ostateczną decyzję o możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje położna/ lekarz po analizie
wyników w/w badań oraz ocenie sytuacji położniczej.
1. Osoby planujące poród rodzinny powinny na co najmniej 14 dni przed terminem porodu ograniczyć kontakty z
osobami obcymi, celem zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem.
2. W porodzie rodzinnym rodzącej może towarzyszyć jedna bliska osoba, zamieszkująca razem z pacjentką.
3. Rodząca oraz osoba towarzysząca podlegają tym samym procedurom epidemiologicznym (obowiązują wytyczne wg
algorytmu TRIAGE w szpitalach niezakaźnych: wywiad, pomiar temperatury, liczby oddechów i saturacji).
4. Postępowanie w dniu przyjęcia pacjentki do porodu:
• Weryfikacja epidemiologiczna w kontenerze przed wejściem głównym do Szpitala (pobierz ankietę)
WAŻNE ! Jeżeli wynik weryfikacji epidemiologicznej osoby towarzyszącej jest dodatni, odmawiamy możliwości
odbycia porodu rodzinnego, tzn. osoba towarzysząca nie może uczestniczyć w porodzie.
• Następnie u obu osób wykonywany jest test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 (wymaz z nosogardła), u
osoby towarzyszącej w kontenerze, u rodzącej przy przyjęciu w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym)
WAŻNE ! Jeżeli wynik testu którejkolwiek z osób jest dodatni, odmawiamy możliwości odbycia porodu
rodzinnego. Dodatni wynik testu osoby towarzyszącej odnotowuje się w historii choroby rodzącej, osoba
towarzysząca zostaje poinformowana o obowiązku poddania się izolacji i opuszcza szpital. Pacjentka z dodatnim
wynikiem testu antygenowego traktowana jest jak osoba z potwierdzonym zakażeniem COVID – 19.
• Jeśli wyniki testu rodzącej i osoby towarzyszącej są ujemne, osoba towarzysząca może uczestniczyć w porodzie
rodzinnym. Dalsze postępowanie zgodne z procedurami oddziału, dodatkowo:
o Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona do oddziału w momencie rozpoczętego porodu i powinna
opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie.
o Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu w szpitalu nosi maskę zakrywającą nos i usta, ubrana jest w
fartuch jednorazowy (lub inny strój zapewniający ochronę epidemiologiczną), często dezynfekuje ręce i
zachowuje bezpieczny dystans (> 2 metry) wobec personelu.
o Szpital zapewnia osobom towarzyszącym maseczkę chirurgiczną jednorazową i fartuch jednorazowy
(nieodpłatnie) oraz wykonanie testu antygenowego (koszt zgodnie z cennikiem).
o Rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej indywidualnej sali porodowej wyposażonej
w oddzielny węzeł sanitarny.
o Osoba towarzysząca w trakcie porodu nie może opuszczać sali porodowej. Opuszczenie sali porodowej
możliwe tylko po uzgodnieniu z położną prowadzącą poród. Prosimy o zaopatrzenie się w wodę i suchy
prowiant.
o W zależności od przebiegu porodu może nastąpić zmiana decyzji o sposobie rozwiązania ciąży, skutkująca
brakiem możliwości uczestnictwa osoby towarzyszącej (poród zabiegowy, cięcie cesarskie).
o W przypadku nagłego cięcia cesarskiego i po porodzie rodzinnym osoba towarzysząca, ma możliwość
kangurowania noworodka w miejscu do tego wyznaczonym (nie może przebywać w sali operacyjnej).
o Osoba towarzysząca po zakończeniu udziału w porodzie przebiera się w Izbie Przyjęć w swoje ubranie, a
strój jednorazowy i maskę wyrzuca do kosza na odpady medyczne.
Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania poleceń personelu. W przypadku niedostosowania
się do powyższych zasad osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym zostanie poproszona o opuszczenie
Szpitala.
5. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren
Szpitala.
6. W Szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 67 263 22 33 wewn. 453, 457.

