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Regulamin dla osób uczestniczących przy porodzie rodzinnym w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym w Namysłowskim Centrum Zdrowia S.A.
przy porodzie może uczestniczyć jedna osoba towarzysząca wskazana przez rodzącą,
osoba towarzysząca zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem i podpisać go,
towarzyszenie osobie rodzącej dotyczy wyłącznie pobytu w Sali Porodowej i nie upoważnia do dalszego
przebywania na Oddziale Położniczym,
w oddziale odwiedziny odbywają się zgodnie z godzinami odwiedzin,
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i jak najlepszej atmosfery rodzącym i noworodkom osoba towarzysząca
zobowiązana jest do:
1) przestrzegania zaleceń personelu,
2) szanowania spokoju i prywatności innych pacjentek oraz poszanowania mienia szpitalnego,
3) ubrania się w odzież ochronną (fartuch i ochraniacze na obuwie do zakupienia na oddziale w
automacie) oraz pozostawienie odzieży wierzchniej w sali na oddziale (za mienie pozostawione na
oddziale personel nie odpowiada),
4) wrzucenie zużytej odzieży ochronnej do kosza na oddziale,
5) umycie rąk przed kontaktem z noworodkiem,
6) opuszczenie Sali Porodowej w przypadku porodu zabiegowego i podczas szycia krocza, oraz w każdej
innej sytuacji tego wymagającej określonej przez personel medyczny,
7) zgłoszenia personelowi medycznemu swojego złego samopoczucia ( duszność, mroczki przed oczami,
zawroty głowy itp.) mogącego doprowadzić np. do omdlenia, osoba towarzysząca przy porodzie musi
mieć świadomość, iż obecność przy porodzie i zabiegach z nim związanych może spowodować stres,
złe samopoczucie, omdlenie.
Osobom towarzyszącym przy porodzie zabrania się:
1) palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i wszelkich używek na terenie szpitala,
2) używania urządzeń zakłócających pracę aparatury medycznej np. telefony komórkowe,
3) prezentowania zachowań stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu .
Uwagi!
Lekarz dyżurny jest uprawniony do wyproszenia osoby towarzyszącej przy porodzie w przypadku, gdy nie
przestrzega ona postanowienia niniejszego Regulaminu , oraz gdy jej zachowanie zagraża bezpieczeństwu i
uniemożliwia właściwe wykonywanie pracy w Sali Porodowej
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