REGULAMIN PORODÓW RODZINNYCH
W KLINICZNYM CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA I NEONATOLOGII W OPOLU,
obowiązujący od 21 czerwca 2021 r.
1. Uczestnictwo w porodzie rodzinnym uzależnione jest od możliwości lokalowych, kadrowych, obłożenia Sali
Porodowej, statusu epidemiologicznego osoby towarzyszącej.
2. W przypadku planowego cięcia cesarskiego nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
3. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
4. Osoba towarzysząca przy porodzie musi być zdrowa, bez objawów choroby.

Nie może być objęta

kwarantanną, izolacją.
5. Osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego przez 14 dni przed terminem porodu powinny ograniczyć
kontakty z osobami trzecimi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
6. Kwalifikacja osoby towarzyszącej przy

porodzie odbywa się PODCZAS POBYTU RODZĄCEJ W SALI

PORODOWEJ wg poniższego schematu:
1) rodząca zgłasza chęć odbycia porodu rodzinnego;
2) zgodę na poród rodzinny musi wyrazić personel medyczny Sali Porodowej, który wskazuje odpowiedni
moment, w którym osoba towarzysząca może rozpocząć procedurę opisaną poniżej;
3) po uzyskaniu informacji od personelu medycznego Sali Porodowej o możliwości dołączenia osoby
towarzyszącej, rodząca kontaktuje się telefonicznie z wybraną przez siebie osobą;
4) osoba towarzysząca przy porodzie w godz. 7.00 – 12.00 zgłasza się do Punktu Segregacji Medycznej
Pacjentów, w pozostałych godzinach na Izbę Przyjęć (główne wejście do szpitala):
a) zapoznaje się z niniejszym regulaminem oraz własnoręcznym podpisem potwierdza,
że zna i akceptuje określone w nim zasady dotyczące uczestnictwa w porodzie rodzinnym;
b) wypełnia ankietę epidemiologiczną;
c) następuje pomiar ciepłoty ciała;
d) zaszczepiony przedstawia dokument potwierdzający szczepienie przeciw COVID-19
w wersji papierowej/elektronicznej - potwierdzenie szczepienia z kodem QR,
poświadczenie przyjęcia szczepionki na COVID-19 lub paszport covidowy;
e) ozdrowieniec - przedstawia dodatni wynik testu SARS-CoV-2 (nie starszy niż 3 miesiące);

f)

poddaje się wykonaniu testu na obecność SARS – CoV – 2 ( poza osobami z pkt. d i e po
przedstawieniu ww. dokumentów, tj. potwierdzenia szczepienia lub posiadania statusu
ozdrowieńca, zwalniających je z obowiązku wykonania testu);

g) oczekuje na wynik testu w holu szpitala Klinicznego Centrum (czas oczekiwania na wynik
ok. 1h). Cały czas zachowuje dystans 2m, dezynfekuje ręce, nosi maseczkę zasłaniającą
usta i nos.
Dodatni wynik testu dyskwalifikuje z udziału w porodzie rodzinnym.
5) Z regulaminem, ankietą, ujemnym wynikiem testu antygenowego na SARS – CoV-2 udaje się do Sali
Porodowej. Ubiera otrzymane od personelu środki ochrony indywidualnej (maseczka i fartuch)*.
Dokumenty przekazuje położnej.
6) Osoba niezakwalifikowana do porodu rodzinnego jest zobowiązana do poinformowania rodzącą o tym
fakcie. W przypadku braku kontaktu telefonicznego powiadamia położną Sali Porodowej ( tel. 77 454
54 01 wew. 250).
7. Ponadto osoba towarzysząca przy porodzie:
1) po wejściu do Sali Porodowej dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę ochronną na usta i nos oraz
jednorazowy fartuch flizelinowy wiązany z tyłu, które jest zobowiązana nosić w czasie pobytu
w obrębie Sali Porodowej; zachowuje bezpieczny dystans wobec innych osób poza rodzącą, zwłaszcza
w traktach komunikacyjnych;
2) 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) w holu szpitala;
3) przebywa wyłącznie przy rodzącej, korzysta z toalety wskazanej przez personel Sali Porodowej;
4) w przypadku niestosowania się do zaleceń lub zaistnienia innych okoliczności stanowiących zagrożenie
dla pacjentów lub personelu, osoba towarzysząca zostanie poproszona o opuszczenie szpitala;
5) po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza szpital.
*środki ochrony osobistej oraz test na obecność SARS – CoV – 2 bezpłatnie zapewnia Kliniczne Centrum

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem porodów rodzinnych w Klinicznym Centrum, Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu”, znam i akceptuję określone w nim zasady dotyczące uczestnictwa
w porodzie rodzinnym i spełniam wszystkie warunki oraz wymogi w nim określone. Oświadczam, że zostałem
pouczony o treści art. 165 k.k.: § 1 pkt 1 Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób
albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby
zakaźnej […]podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

………………………………………
(data i czytelny podpis)

