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Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana interwencję poselską z dnia 13.11.2020 r. w związku
z wprowadzeniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie izolacji
noworodków od matek do czasu uzyskania negatywnego wyniku wymazu covid-19 uprzejmie
wyjaśniam, co następuje.
Postępowanie z noworodkiem w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka odbywa się według Standardu Opieki Okołoporodowej oraz zgodnie
z aktualizowanymi na bieżąco zaleceniami dotyczącymi sposobu postępowania w przypadku
noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem Covid 19, adekwatnie do sytuacji
epidemiologicznej. Po urodzeniu dziecka wspierany jest nieprzerwany kontakt skóra
do skóry, trwający dwie godziny lub dłużej - o ile stan zdrowia matki i dziecka nie wymaga
natychmiastowej interwencji. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami, brak kontaktu bezpośrednio
po urodzeniu matki podejrzanej/ zakażonej SARS-CoV-2 z noworodkiem, związany jest
z koniecznością jego wykąpania i osuszenia bezpośrednio po urodzeniu celem eliminacji
ze skóry znajdującego się tam potencjalnie wirusa oraz umieszczeniem dziecka w inkubatorze.
Dalsze postępowanie uzależnione jest od stanu noworodka, stanu matki i jej decyzji.
Przygotowane zostały oświadczenia dla przyszłych mam, które po zapoznaniu się
z korzyściami i zagrożeniami wynikającymi z kontaktu „skóra do skóry” i stałego przebywania
z dzieckiem podejmują decyzję o wspólnej izolacji z dzieckiem w jednym pomieszczeniu bądź
o izolacji w osobnych pomieszczeniach. Stąd też w oddziale może być zastosowana czasowa
izolacja matki od dziecka po uzyskaniu zgody matki. Sytuacja taka ma miejsce wyłącznie
w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia u matki lub dziecka.
Oddział dostosował się do wytycznych w zakresie izolowania noworodków od matek
zawartych w „Zaleceniach dotyczących sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją
epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem
COVID -19 dla kierowników podmiotów leczniczych posiadających oddziały neonatologiczne

z dnia 29.09.2020 rok”.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka jest
oddziałem o najwyższym stopniu referencyjności (III st.). W regionie zabezpiecza
równocześnie opiekę neonatologiczną i położniczą dla najcięższych przypadków. W związku
z tym, decyzja o postępowaniu z noworodkiem i matką po urodzeniu uzależniona jest
od obecnego stanu kadrowego, obłożenia oddziału i podejmowana jest w zależności
od aktualnej sytuacji ośrodka, tak aby nie spowodować ograniczenia jego funkcjonowania
(zgodnie z pkt. 4; ppkt b zaleceń MZ z dn. 29.09.2020 r.).
W aktualnej sytuacji epidemiologicznej, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów,
ograniczone zostały odwiedziny przez rodziców. Umożliwiamy kontakt rodziców
z dzieckiem w przypadkach szczególnych okoliczności, tj. pożegnanie z umierającym
pacjentem, lub w innych uzasadnionych przypadkach. Decyzję o dopuszczeniu odwiedzin
każdorazowo podejmuje ordynator oddziału, jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności
lekarz dyżurny. Odwiedziny są nadzorowane przez personel oddziału ze szczególnym
zwróceniem uwagi na przestrzeganie przez rodziców środków bezpieczeństwa, w tym:
poddania się pomiarowi temp., wypełnienia ankiety SARS - CoV - 2, która dołączana jest
do historii choroby pacjenta, stosowania środków ochronny indywidualnej.
Szczególną uwagę zwracamy na bieżące i wyczerpujące informowanie rodziców o stanie
zdrowia ich dziecka oraz umożliwiamy kontakt alternatywny, np. zdjęcia, filmiki.
W sytuacji, kiedy mama dziecka przebywa na oddziale położniczym, a jej dziecko ze względu
na stan kliniczny jest hospitalizowane na odcinku intensywnej terapii, opieki pośredniej
i opieki ciągłej. Jej kontakt z dzieckiem odbywa się bez ograniczeń. Mama uczestniczy
w opiece nad dzieckiem, stając się równocześnie członkiem zespołu terapeutycznego.
Należy nadmienić, że każda zdrowa kobieta, ma możliwość pozostania w szpitalu do czasu
wypisu noworodka (niezależnie od czasokresu leczenia dziecka). W wyjątkowych sytuacjach
matki wcześniaków wypisują się ze szpitala na własne żądanie, pomimo przekazanej informacji
odnośnie ograniczenia odwiedzin dziecka. W takich przypadkach umożliwiamy matce
dostarczanie pokarmu dla dziecka na oddział i kontakt alternatywny (zdjęcia, filmiki).
Wizyty rodziców nieprzebywających w szpitalu, jak już zaznaczono powyżej, są możliwe
w wyjątkowych sytuacjach, tj. pogorszenia stanu zdrowia oraz zagrożenia utraty życia.
Również w sytuacji, kiedy noworodek ze względu na ciężki stan ogólny, bezpośrednio
po urodzeniu zostaje przyjęty do oddziału, bez zachowania kontaktu z matką, bądź ze względu
na ciężki stan matki, umożliwiany jest kontakt z ojcem dziecka. Każdorazowe wizyty odbywają
się po telefonicznym uzgodnieniu z personelem oddziału.

W odpowiedzi na postawione pytania informuję:
Ad. 1
W oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, jak zaznaczyliśmy na wstępie,
postępujemy zgodnie z zaleceniami zawartymi w Standardzie Opieki Okołoporodowej,
wspieramy po porodzie nieprzerwany „kontakt skóra do skóry” trwający dwie godziny
lub dłużej - o ile stan zdrowia matki i dziecka nie wymaga natychmiastowej interwencji.
Kontakt ten jest zapewniony zarówno w przypadku porodu siłami natury, jak również
w przypadku cięcia cesarskiego. W realizacji tych zaleceń uwzględniamy wytyczne zawarte
w Zaleceniach dotyczących sposobu postępowania w związku z aktualną sytuacją

epidemiologiczną w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID -19
dla kierowników podmiotów leczniczych posiadających oddziały neonatologiczne z dnia
29.09.2020 rok” oraz aktualną sytuację epidemiologiczną, dlatego w przypadku podejrzenia
lub potwierdzenia zakażenia u matki stosujemy czasową izolację uwzględniając autonomiczną
decyzję matki.
Ad. 2
Przerwanie 2 h kontaktu „skóra do skóry” następuje ze wskazań medycznych wynikających
ze stanu matki lub noworodka.
Ad. 3
Matki z dodatnim wynikiem w kierunku SARS -CoV -2, które podjęły decyzję o izolacji
w osobnych pomieszczeniach mają zapewniony kontakt alternatywny: zdjęcia, filmiki. Ojciec
dziecka, jeżeli nie przebywa w izolacji lub kwarantannie, po wcześniejszym uzgodnieniu
z ordynatorem lub lekarzem dyżurnym, może odwiedzić dziecko przy zachowaniu określonych
środków bezpieczeństwa i pod nadzorem personelu medycznego.
Ad. 4
Procedury dotyczące inicjacji karmienia piersią realizujemy zgodnie ze Standardem
organizacyjnym opieki okołoporodowej, w tym pierwszy kontakt matki i dziecka po urodzeniu,
a w przypadku porodu przedwczesnego zgodnie z Programem wczesnej stymulacji laktacji dla
ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego. Zgodnie
z zaleceniami Standardu Opieki Okołoporodowej kontakt „skóra do skóry” rozpoczyna się
natychmiast po narodzinach, trawa od 1- 2 h, optymalne zakończony po pierwszym karmieniu.
W tym czasie mama jest zachęcana do rozpoznania gotowości do ssania oraz oferowana jest
jej pomoc w przystawieniu dziecka do piersi. Czynności te są dokumentowane w karcie
noworodka i dokumentacji pacjentki. Przerwanie tego kontaktu także jest odnotowywane
w dokumentacji z wskazaniem przyczyny jego przerwania.
Ad. 5
Działania zaradcze wdrożone przez Szpital by utrzymać karmienie naturalne noworodków
rozdzielonych z matkami:
- wczesna stymulacja laktacji: pacjentki przed porodem otrzymują informację o korzyściach
karmienia naturalnego, ryzyku niekarmienia piersią, znaczeniu wczesnego pozyskiwania
i podaży siary,
- matka zostaje nauczona: technik prawidłowego przystawiania dziecka do piersi, oceny
skuteczności karmienia (poprzez monitorowanie liczby i efektywności karmień), ręcznego
odciągania pokarmu z zachowaniem zasad higieny, prawidłowego używania laktatora higieny
z zachowaniem zwiększonej higieny w okresie pandemii (dotyczy matek odciągających mleko,
w większości przypadków dotyczy matek wcześniaków),
- w czasie pobytu w oddziale pacjentki korzystają ze sprzętu ułatwiającego karmienie: fotele,
podnóżki, poduszki do karmienia, kapturki,
- w oddziale są 3 laktatory klasy szpitalnej do odciągania pokarmu dla matek.
Ad. 6
Na oddziale położniczym zatrudniona jest psycholog, z której wsparcia korzystają mamy
wcześniaków.
Nadrzędnym celem Naszego działania jest zapewnienie ciągłości leczenia, zaś sposób
postępowania jest uzależniony od panującej sytuacji epidemicznej oraz aktualnych

wytycznych/ zaleceń: Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neonatologii, Prezesa PTN,
zbieżnych z zamieszczonymi na stronach MZ.
Należy zaznaczyć, że przed podjęciem decyzji każdorazowo uwzględniamy wytyczne zawarte
w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
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