Zasady porodu rodzinnego w SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie
1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba za zgodą ordynatora oddziału/
lekarza nadzorującego dyżur.
2. Osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym podlega zasadom reżimu sanitarnego ustalonego
przez szpital SPSZOZ „Zdroje”, z możliwymi modyfikacjami lekarza nadzorującego dyżur, pod
rygorem usunięcia z Sali porodowej.
Musi spełnić następujące warunki:
- być zdrowa
- nie może być objęta kwarantanną, izolacją,
oraz
- została zaszczepiona przeciw COVID-19 (po pełnym cyklu szczepienia przeciwko COVID-19, posiada
Unijny Certyfikat COVID). W przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) co
najmniej 14 dni po drugiej dawce. Wyjątek stanowi jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona;
lub
- przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (od 11 do 180 dni od otrzymania pozytywnego wyniku
testu PCR potwierdzającego zakażenie i posiada Unijny Certyfikat COVID z tytułu przejścia choroby);
lub
przedstawi negatywny wynik testu PCR lub antygenowego (badanie wykonane w laboratorium
COVID uznawanym przez Ministerstwo Zdrowia, wpisane w Krajowym Rejestrze Pacjentów z Covid19) wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem przyjęcia do szpitala.
3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu
ograniczyć

do

minimum

kontakty

z

innymi

osobami,

celem

zminimalizowania

prawdopodobieństwa zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
4. Ocena stanu zdrowia osoby towarzyszącej w porodzie polega na:


ocenie ankiety epidemiologicznej, Unijnego Certyfikatu COVID lub wyniku testu,



kontroli temperatury.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości osoba towarzysząca nie może uczestniczyć w porodzie
rodzinnym.
5. Osoba rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywają w pojedynczej, indywidualnej sali
porodowej z węzłem sanitarnym, na Bloku Porodowym.

1z2

6. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na Bloku Porodowym zachowuje bezpieczny dystans
(1,5m) wobec innych osób, często dezynfekuje ręce i ma nałożoną maseczkę chirurgiczną która
przylega do twarzy i zakrywa nos i usta.
7. Osoba towarzysząca przed wejściem na Blok Porodowy ubiera się w środki ochrony
indywidualnej - ubranie ochronne jednorazowe, maseczkę chirurgiczną, często dezynfekuje ręce.
Zostaje wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczęcia porodu i opuszcza Blok
Porodowy w ciągu 2 godzin po porodzie.
8. W przypadku porodu zabiegowego, ciecia cesarskiego nie dopuszcza się obecności osoby
towarzyszącej.
9. Opuszczenie Sali porodowej jest możliwe tylko po uzgodnieniu z położną prowadząca poród, po
wcześniejszej dezynfekcji rąk i z założoną prawidłowo maseczka chirurgiczną.
10. Osoba towarzysząca musi być zaopatrzona w wodę i ewentualnie suchy prowiant. Nie będzie
możliwości opuszczania sali porodowej.
11. Rodząca na sali porodowej nie przebywa w maseczce, chyba że ma taką wolę.
Podczas przemieszczania się po terenie szpitala (ciągi komunikacyjne) musi mieć zasłonięte usta
i nos maseczką.

Zatwierdził: Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa opieki nad matką i dzieckiem oraz szpitala ogólnego
dr n.med. Paweł Gonerko
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