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Opinia  

dotycząca udziału i przestrzegania zasad higieny przez osoby z rodziny towarzyszące 

pacjentkom podczas porodu przeprowadzanego zabiegiem cesarskiego cięcia  

 

 Poród, czyli narodziny dziecka to ogromne intymne przeżycie, w którym coraz częściej 

uczestniczy ojciec dziecka lub inna bliska osoba. Pobyt ojca dziecka na sali porodowej najczęściej 

dotyczy  porodów siłami natury. Wszelkie zapisy regulujące zasady związane z uczestnictwem 

osoby towarzyszącej pacjentce rodzącej, powinny być zawarte w regulaminie wewnętrznym, 

organizacyjnym placówki medycznej. Dotyczy to także porodów przeprowadzanych drogą 

zabiegów chirurgicznych tzw. cięć cesarskich. Możliwość pobytu ojca dziecka podczas porodu na 

sali operacyjnej, zależy od placówki, jej możliwości oraz decyzji organu zarządzającego. Od wielu 

czynników zależy czy w danej  jednostce udostępniona jest taka możliwość i w jaki sposób jest 

zorganizowana i czy ojciec dziecka lub inna osoba może bezpośrednio przebywać przy rodzącej, 

czy tylko obserwować poród przez specjalne okno.  

Poród poprzez cięcie cesarskie jest  zabiegiem operacyjnym podczas którego obowiązują 

zasady zachowania wszystkich niezbędnych reguł aseptyki i higieny, tak aby zapobiegać infekcjom 

i powikłaniom. Osoba z rodziny pacjentki uczestnicząca przy takim zabiegu musi spełnić pewne 

wymagania  określone przez kierownika oddziału zaakceptowane przez Zespół Kontroli Zakażeń 

Szpitalnych. Wymagania te dotyczą ubioru na sali operacyjnej, zachowania i miejsca przebywania 

podczas zabiegu, wykonania badań bakteriologicznych na przykład w kierunku nosicielstwa 

gronkowca MRSA. 

Jednakże w mojej opinii, biorąc pod uwagę fakt iż, podczas zabiegu cięcia cesarskiego na 

sali operacyjnej przebywa zwiększona liczba personelu medycznego tj. dwóch ginekologów 

położników, anestezjolog, pediatra neonatolog, pielęgniarka operacyjna, pielęgniarka 

anestezjologiczna, sanitariuszka oraz ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

pacjentki i dziecka, uważam, że jeśli członek rodziny chce uczestniczyć w porodzie odbywającym 

się przez cięcie cesarskie, lepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie możliwości obserwacji 

porodu przez specjalne okno, a nie  bezpośrednie uczestniczenie w nim w warunkach sali 

operacyjnej. 
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