
Przyjście na świat dziecka to niezwykle duże
przeżycie dla przyszłej mamy, dlatego wiele kobiet
oczekuje, aby w tym szczególnym momencie
towarzyszyła jej osoba, którą darzy zaufaniem i która
okaże jej swoje wsparcie podczas porodu. SPS ZOZ
w Lęborku, również w czasie epidemii zapewnia
możliwość pobytu osoby bliskiej na sali porodowej.

W Szpitalu posiadamy obecnie jedną salę przeznaczoną do
realizacji porodów rodzinnych, wyposażoną zgodnie z zaleceniami
Konsultanta Krajowego oraz Wojewódzkiego w dziedzinie
ginekologii i położnictwa, w której przyszłej mamie może
towarzyszyć jedna osoba bliska. W przypadku większej liczby
porodów, kolejne mogą odbyć się na ogólnej sali porodowej.

Opracowanie i wykonanie: Mateusz Renka

PORODY
RODZINNE
SPS ZOZ W LĘBORKU

Bardzo istotne jest, aby rodziny przygotowujące się do
porodu rodzinnego, czyli przyszła mama oraz osoba
wyrażająca chęć towarzyszenia pacjentce w tym
wyjątkowym dniu, na 14 dni przed planowanym
terminem porodu ograniczyły do minimum kontakt
z osobami trzecimi.

Jako osoba wyrażająca chęć udziału w porodzie rodzinnym, musisz pamiętać o kilku
zasadach, których przestrzeganie zwiększy bezpieczeństwo przyszłej mamy, dziecka oraz
wszystkich innych osób uczestniczących w porodzie. Przedstawiamy je poniżej.
✓ O możliwość wejścia na salę porodów rodzinnych zostaniesz poinformowany(a)

telefonicznie przez pacjentkę lub personel oddziału.
✓ Przed wejściem na salę przeprowadzimy z Tobą wywiad epidemiologiczny dotyczący

Twojego stanu zdrowia.
✓ Po przeprowadzeniu wywiadu otrzymasz od nas środki ochrony indywidualnej

(maseczka, fartuch), które będziesz nosić przez cały czas porodu.
✓ Po wejściu na salę nie będziesz jej opuszczać aż do końca porodu, chyba że poprosi

Cię o to personel medyczny.
✓ Podczas trwania porodu musisz pamiętać o konieczności bezwzględnego stosowania

się do zaleceń personelu, w tym o zachowaniu dystansu oraz o myciu i dezynfekcji
rąk.

✓ Na oddziale będziesz mógł/mogła towarzyszyć pacjentce
i dziecku do dwóch godzin od zakończenia porodu.

✓ W przypadku wątpliwości i pytań możesz zwrócić się
✓ do personelu oddziału.

INFORMACJE DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ


