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REGULAMIN PORODÓW RODZINNYCH 
w Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich 

obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r. 
 

1. Uczestnictwo w porodzie rodzinnym jest uzależnione od możliwości lokalowych, kadrowych i obłożenia 

Sali Porodowej. 

2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca, która musi być zdrowa, 

bez objawów infekcji. 

3. Kwalifikacja osoby towarzyszącej przy porodzie odbywa się wg poniższego schematu: 

  po przyjęciu do szpitala, nie później niż podczas pobytu na Sali Porodowej, rodząca zgłasza chęć 

odbycia porodu rodzinnego,  

    zgodę na poród rodzinny musi wyrazić personel medyczny Sali Porodowej,  

 osoba towarzysząca zostanie wpuszczona na teren Sali Porodowej nie wcześniej niż w momencie 

rozpoczęcia porodu. Odpowiedni etap porodu wskazuje personel medyczny Sali Porodowej!  

  po uzyskaniu informacji od personelu medycznego Sali Porodowej o możliwości dołączenia osoby 

towarzyszącej, rodząca kontaktuje się telefonicznie z wybraną przez siebie osobą,  

  w przypadku porodu zabiegowego, planowanego cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności 

osoby towarzyszącej; istnieje możliwość „kangurowania” po porodzie. 

4. Osoba towarzysząca przy porodzie:  

1)    przed wejściem na Salę Porodową zapoznaje się z niniejszym regulaminem oraz własnoręcznym 

podpisem potwierdza, że zna i akceptuje określone w nim zasady dotyczące uczestnictwa w porodzie 

rodzinnym;  

2)  przez cały okres pobytu na terenie szpitala musi mieć zasłonięte usta i nos maseczką ochronną, 

     dezynfekuje ręce oraz musi zachować bezpieczny dystans wobec innych osób poza rodzącą; 

3)    w Sali Porodowej dezynfekuje ręce; 

4)  ubiera otrzymane od personelu środki ochrony indywidualnej (maseczka chirurgiczna, fartuch 

jednorazowy, czepek, kalosze) lub swoje zmienne obuwie; 

5)    zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród;  

6)  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) przed wejściem na trakt porodowy; 

7) przebywa wyłącznie przy rodzącej, korzysta z toalety wskazanej przez personel Sali Porodowej; 

8)  w przypadku niestosowania się do zaleceń lub zaistnienia innych okoliczności stanowiących 

zagrożenie dla pacjentów lub personelu, osoba towarzysząca zostanie poproszona o opuszczenie 

szpitala; 

9)   po 2 godzinach od zakończenia porodu, osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza Salę Porodową. 

5. Środki ochrony indywidualnej bezpłatnie zapewnia szpital. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatowym 

w Strzelcach Opolskich”, znam i akceptuję określone w nim zasady dotyczące uczestnictwa w porodzie 

rodzinnym i spełniam wszystkie warunki oraz wymogi w nim określone.  

 

 

 

 

 

 

................................................... 

(data i czytelny podpis) 


