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Având în vedere situația globală actuală din domeni-

ul sănătății ca urmare a pandemiei de COVID-19 și 

nevoia noastră din ce în ce mai mare de a ne proteja 

pacienții și personalul, am implementat o serie de 

modificări ale serviciilor de maternitate din cadrul 

spitalelor Bedford Hospital și Luton and Dunstable 

University Hospital (L&D).  

Aceste informații sunt examinate zilnic și, prin 

urmare, pot fi modificate în vederea asigurării se-

curității tuturor persoanelor vizate. 

Știm că pe perioada sarcinii și a nașterii și după 

aceasta există momente critice când femeile și 

familiile acestora au nevoie cel mai mult de asistența 

noastră și suntem foarte mândri și ne angajăm să 

furnizăm îngrijiri sigure care oferă sprijin și compasi-

une pe perioada maternității. 

Programări prenatale 

Pentru a asigura sănătatea și securitatea tuturor 

pacienților și membrilor personalului nostru, in-

formăm femeile că, din păcate, trebuie să participe 

singure la TOATE programările. Acestea includ pro-

gramările la ecografii. Personalul maternității se an-

gajează să vă ofere cele mai bune îngrijiri posibile în 

această perioadă incredibil de dificilă și regretă dis-

confortul creat dumneavoastră și familiilor dumneav-

oastră. 

Vizitele în secțiile de îngrijiri postnatale 

Conform liniilor directoare Trust, partenerii și vi-

zitatorii nu au acces în saloanele noastre de în-

grijiri postnatale (secția Orchard din cadrul 

spitalului Bedford și secțiile 32/33 din cadrul 

spitalului L&D) până la noi dispoziții. Știm că 

acest lucru va fi dificil pentru unele femei și 

familiile acestora, însă trebuie să punem accentul 

pe siguranța tuturor în această perioadă. Echipa 

noastră extraordinară de asistență va depune 

toate eforturile necesare pentru a vă ajuta. 

Femeile nu vor fi singure, suntem aici pentru 

dumneavoastră. 

Operații de cezariană facultative 

Toate operațiile de cezariană facultative 

necesare din punct de vedere clinic sunt re-

alizate în mod normal în ambele spitale. 

Operațiile de cezariană facultative realizate la 

cererea mamei (în cazul în care nu există nicio 

nevoie clinică) sunt evaluate de la caz la caz în 

ambele spitale. 
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Travaliul 

Femeile pot fi însoțite de un partener de naștere care 

le poate oferi sprijinul atât de necesar în timpul trava-

liului. Partenerii de naștere nu trebuie să participe 

dacă nu se simt bine, mai ales dacă prezintă simp-

tome precum febră, dureri de cap, tuse, dificultăți de 

respirație sau dacă se auto-izolează. În cazul în care 

partenerul dumneavoastră de naștere nu se simte 

bine, puteți alege o altă persoană care să vă 

însoțească pe perioada travaliului. 

 

Inducerea travaliului 

Dacă este necesară inducerea travaliului și trebuie 

să fiți internată într-o secție pentru a începe procesul 

de inducere, partenerul dumneavoastră de naștere 

nu poate rămâne dumneavoastră atât timp cât sun-

teți internată pe această secție. Înțelegem că acest 

lucru va fi neplăcut pentru femei, însă astfel vom 

reuși să asigurăm securitatea tuturor persoanelor 

care utilizează serviciile noastre. Partenerul 

dumneavoastră de naștere vă va putea însoți după 

declanșarea travaliului sau după ce sunteți transfer-

ată în sala de nașteri. Moașele care vă îngrijesc vă 

vor informa când veți fi pregătită pentru a fi transfer-

ată pe secția de travaliu, astfel încât partenerul 

dumneavoastră de naștere să vă poată însoți. 

 

Știm că aceste modificări sunt dificile 
pentru dumneavoastră. Aceste decizii 
au fost luate deoarece sănătatea și se-
curitatea  
pacienților și ale membrilor personalului 
sunt prioritare pentru noi.  
Cu toate acestea, rețineți: 

 

Detalii de contact utile 

Spitalul Bedford Hospital 

Unitatea de evaluări zilnice: 01234 

792060 

 

Sala de nașteri: 01234 795805 

 

E-mail de autosesizare s stadiilor in-

cipiente ale sarcinii: 

Bhn-tr.communityancreferral@nhs.net 

 

Căutați: Maternitatea spitalului 

Bedford Hospital pe Facebook 

Luton and Dunstable University 

Hospital 

 


