
 
  

 

  

            
       

 
   

 
         

       
 

          
        

   
 

        
     

 
 

       
        

     
 

         
  

 
           

         
   

 
        

         
   

 
         
           

       
 

          
                                       
         

     
 

        
 

         
 

      

 
 
                                                                                                                                                                          

                                                                                        

                                                            

WYTYCZNE DLA PACJENTEK I OSOBY TOWARZYSZĄCEJ PRZY PORODZIE RODZINNYM 

Szanowni Państwo, 

informujemy, że z dniem 16 czerwca, została przywrócona możliwość odbywania porodów 
rodzinnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Trzciance. 

W PORODACH RODZINNYCH OBECNIE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY: 

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka, w szczególnych 
przypadkach inna bliska osoba, wyłącznie za zgodą kierownika oddziału Położniczo-Ginekologicznego). 

2. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem, w dniu porodu musi być 
zdrowa, nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 
w ciągu 14 dni od terminu porodu. 

3. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do 
niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia 
koronawirusem. 

4. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca, tj. ma 
sprawdzaną temperaturę ciała, saturację oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej - TU pobierz druk 
ankiety dla osoby towarzyszącej 

5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz / położna Izby Przyjęć po wstępnym badaniu i analizie 
ankiety epidemiologicznej. 

6. Osoba towarzysząca przez cały okres pobytu na terenie szpitala zachowuje bezpieczny 2-metrowy dystans wobec 
innych osób poza rodzącą, zwłaszcza w traktach komunikacyjnych. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się 
zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród. 

7. Osoba towarzysząca nie opuszcza Sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, co 
może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba towarzysząca oczekuje na pozwolenie 
powrotu (jeśli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Blokiem porodowym 

8. Osoba towarzysząca po wejściu do Sali porodowej dezynfekuje ręce i przez cały okres pobytu w Sali porodowej ma 
założoną atestowaną maseczkę ochronną ( zaleca się w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w przypadku 
masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta- 6-12 godzin). 

9. Ze względów bezpieczeństwa, osoba towarzysząca w porodzie i pacjentka rodząca podczas przemieszczania się po 
terenie szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos atestowaną maseczką ochronną. 
Szpital nie zapewnienia takich masek osobom towarzyszącym dlatego, należy je dołączyć do rzeczy pacjentki 
przygotowanych na pobyt w szpitalu. 

10. Maksymalnie po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza szpital. 

11. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej. 

12. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu. 

DYREKCJA 

SZPITALA POWIATOWEGO im. JANA PAWŁA II 

W TRZCIANCE 

http://szpital-trzcianka.pl/files/Ankieta_osoba-towarzyszaca_05052020pg.pdf
http://szpital-trzcianka.pl/files/Ankieta_osoba-towarzyszaca_05052020pg.pdf



