ZASADY
UCZESTNICTWA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W PORODZIE RODZINNYM
WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP ZOZ W BYDGOSZCZY
PRZY UL. SZPITALNEJ 19 W CZASIE TRWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMII
KORONAWIRUSA COVID19 SARS COV2

1. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do dostosowania się i przestrzegania zasad ustalonych przez Szpital.
2. W porodzie rodzinnym rodzącej może towarzyszyć jedna osoba bliska wybrana przez rodzącą.
3. Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa (nie może mieć cech infekcji górnych dróg oddechowych),
nie może być objęta samoizolacją oraz w ciągu 14 dni nie miała kontaktu z chorym lub podejrzanym
o zakażenie COVID19.
4. Rodząca oraz osoba towarzysząca podlegają wstępnej kwalifikacji do porodu rodzinnego w PGIP: ocena
sytuacji położniczej – wystąpienie regularnej czynności skurczowej która zakończy się sukcesem (urodzeniem
dziecka) pomiar temperatury ciała oraz wypełnienie ankiety kwalifikującej osobę towarzyszącą do porodu
rodzinnego.
5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje położna i lekarz po analizie ankiety kwalifikującej oraz
ocenie sytuacji położniczej.
6. Osoba towarzysząca po zakwalifikowaniu do porodu rodzinnego zobowiązana jest do stosowania maseczki
ochronnej okalającej usta i nos.
7. Osoba towarzysząca w trakcie porodu nie może opuszczać sali porodowej. Opuszczenie sali porodowej
możliwe tylko po uzgodnieniu z położną prowadzącą poród.
8. Osoba towarzysząca powinna zachowywać bezpieczny dystans wobec innych osób.
9. Po porodzie fizjologicznym osoba towarzysząca pozostaje na sali porodowej wraz z pacjentką do momentu
przekazania jej na oddział położniczy (przez 2 godziny). Po tym czasie osoba towarzysząca zobowiązana jest
do opuszczenia oddziału oraz szpitala. W czasie kiedy obowiązują wyznaczone godziny odwiedzin osoba
towarzysząca może pozostać z pacjentką zgodnie z wyznaczonymi godzinami odwiedzin dla pacjentów
(Zarządzeniem Dyrektora 71/2022).
10. W przypadku cięcia cesarskiego osoba towarzysząca może przebywać wraz z ciężarną/rodzącą od momentu
przyjęcia na sale porodową do momentu przekazana pacjentki na blok operacyjny. Kangurowanie noworodka
w wyznaczonym przez personel pomieszczeniu.
11. Osoba towarzysząca nie ma możliwości pobytu na sali pooperacyjnej. Po czasie kangurowania zobowiązana
jest do opuszczenia szpitala.
12. Osoby nieprzestrzegające powyższych zasad zostaną poproszone o opuszczenie Szpitala.

