Zmiany dotyczące usług
położniczych ze względu
Ze względu na obecną globalną sytuację zdrowotną
związaną z COVID-19 oraz rosnącą potrzebą
ochrony naszych pacjentów oraz personelu, wprowadziliśmy pewne zmiany w naszych usługach z
zakresu opieki położniczej zarówno na terenie szpitala Bedford Hospital jak i szpitala uniwersyteckiego
Luton and Dunstable University Hospital (L&D).
Informacje te są codziennie poddawane przeglądowi sytuacji i dlatego też mogą ulec zmianie,
a powodem tego jest niezmiennie zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim zaangażowanym
stronom.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że ciąża, poród i czas
połogu są niezwykle ważnym okresem, w którym
kobiety i ich rodziny najbardziej potrzebują naszego
wsparcia i dlatego też z dumą oraz zobowiązaniem
udzielamy bezpiecznej, opartej na wsparciu oraz
współczuciu opieki położniczej.

Wizyty przed porodem
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia naszych pacjentów oraz personelu, niestety
mamy obowiązek poinformować, iż kobiety muszą
stawiać się na WSZYSTKICH wizytach
samodzielnie. Obejmuje to również wizyty, na
których przeprowadzane są badania USG. Personel
położniczy jest zobowiązany do udzielania możliwie
najlepszej opieki podczas tego niezmiernie trudnego
czasu i bardzo nam przykro z powodu komplikacji,
które decyzja ta może przysporzyć pacjentkom oraz
ich rodzinom.

Elektywne cesarskie cięcie (tzw.
„na życzenie”)
Wszystkie elektywne cesarskie cięcia z
przyczyn klinicznych przebiegają jak
dotychczas w obydwu szpitalach. Elektywne
cesarskie cięcia na prośbę matek (w przypadkach, w których nie występuje ku temu kliniczna potrzeba) są poddawane ocenie w
zależności od indywidualnego przypadku w
obydwu szpitalach.

Goście na oddziałach poporodowych
Zgodnie z wytycznymi Funduszu, partnerom oraz
gościom nie wolno przebywać na naszych
oddziałach poporodowych (odział Orchard w
Bedford oraz Oddział nr 32 / Oddział nr 33 w L&D)
do odwołania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że
utrudni to sytuację niektórych kobiet i ich rodzin,
jednak kwestia bezpieczeństwa wszystkich osób
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Poród
Kobiety mogą przebywać z jednym partnerem
porodowym, który pomoże im zapewnić to jakże potrzebne dodatkowe wsparcie podczas aktywnej fazy
porodu. Partnerom porodowym nie wolno uczestniczyć przy porodzie, w przypadku ich złego samopoczucia, a szczególnie gdy towarzyszą im objawy,
takie jak podwyższona temperatura, ból głowy,
kaszel, trudności z oddychaniem lub jeśli przebywają
w samoizolacji. Jeśli partner porodowy pacjentki nie
czuje się dobrze, może ona wyznaczyć inną osobę,
która będzie jej towarzyszyć przy porodzie.

Wywoływanie akcji porodowej
Jeśli będzie wymagane wywołanie akcji porodowej i
pacjentka będzie musiała zostać przyjęta na oddział
w celu jego rozpoczęcia, jej partner porodowy nie
będzie mógł pozostać z nią podczas jej pobytu na
oddziale. Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, iż
może to okazać się kłopotliwym rozwiązaniem dla
naszych pacjentek, ale ma ono na celu zapewnienie
wszystkim osobom korzystającym z naszych usług
jak najbardziej bezpiecznych warunków. Po
rozpoczęciu aktywnej fazy porodu lub po przeniesieniu pacjentki na oddział porodowy, partner
porodowy będzie mógł do niej dołączyć. Położne
opiekujące się pacjentką poinformują ją, gdy będzie
ona gotowa do przejścia na oddział porodowy, aby

Pomocne dane kontaktowe
Szpital Bedford Hospital
Oddział dzienny: 01234 792060
Oddział położniczy: 01234 795805
E-mail do bezpośrednich skierowań
przy wczesnej ciąży:
Bhn-tr.communityancreferral@nhs.net

Wyszukaj: Bedford Hospital Maternity Unit na Facebooku
Luton and Dunstable University
Hospital
Numer tel. do głównego punktu segregacji medycznej: 01582 502285
Zdajemy sobie sprawę z tego, iż zmiany
te mogą się stać się źródłem utrudnień
dla naszych pacjentek. Decyzje te zostały jednak podjęte z uwzględnieniem
zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów i
personelu, co
stanowi nasz priorytet.
Prosimy jednak pamiętać o tym, że:
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