
        Załącznik nr 2 do REGULAMINU 

     ORGANIZACYJNEGO SP ZOZ w ŚWIDNIKU 

 

STANDARD ORGANIZACYJNY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ w  SP ZOZ w ŚWIDNIKU 

 

1. W SPZOZ Świdnik świadczenia zdrowotne  w zakresie  opieki okołoporodowej sprawowanej nad 

kobietą w okresie ciąży , porodu, połogu oraz nad noworodkiem udzielane są w : 

a/  Poradnia Położniczo –Ginekologiczna  Przychodni Specjalistycznej  w Świdniku, ul. B.  

Leśmiana 4,                                                                                                                                             

b/Oddział Położniczo- Ginekologiczny Szpitala SPZOZ w Świdniku, ul. Lotników Polskich 18,                  

II poziom referencyjności .                                                                                                                     

Szkoła Rodzenia, ul. B. Leśmiana 4.                                                                                                                                   

c/Oddział Neonatologiczny  Szpitala   SPZOZ w Świdniku,  ul. Lotników Polskich 18,                                   

II poziom  referencyjności                                                                                                                                                                                                                                                                             

d/ Poradnia Neonatologiczna  Przychodni Specjalistycznej,  ul. Lotników  Polskich 18.                                

2. Przy udzielaniu świadczeń  zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej sprawowanej nad 

kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz nad noworodkiem,  obowiązuje standard  w zakresie 

opieki okołoporodowej określony w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 16 sierpnia 2018 roku 

w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej  zwany dalej „standardem”.  

3. Standard  ma celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka, przy ograniczeniu do 

niezbędnych interwencji medycznych,   w szczególności: amniotomii, indukcji porodu, stymulacji 

czynności skurczowej, podawania opioidów,  nacięcia krocza, cięcia cesarskiego, podania 

noworodkowi mleka modyfikowanego – z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego,                         

w ramach których opieka medyczna opiera się na praktykach o udowodnionej skuteczności. 

3.W SPZOZ Świdnik  ustala się wskaźniki w zakresie opieki okołoporodowej oraz  sposób ich 

monitorowania:  

a/ Ocena satysfakcji kobiet objętych opieką za pomocą;  Ankiety satysfakcji pacjentki oraz Ankiety 

satysfakcji pacjentki przebywającej w Sali Porodowej – wg. załączonych wzorów . 

Ocena satysfakcji kobiet  objętych opieką ma na celu  przeprowadzanie  rzetelnej analizy w zakresie 

poziomu sprawowania opieki i umożliwi podejmowanie działań naprawczych. 

Ocena satysfakcji kobiet powinna być prowadzona, nie  rzadziej niż raz w roku i dokumentowana.                          

Z oceną powinni zostać zapoznani Kierownicy i pracownicy oddziałów udzielających świadczeń                      

w zakresie opieki okołoporodowej.  

b/ Monitorowanie i analiza, nie rzadziej niż raz w roku -  ilości interwencji medycznych,                               

w szczególności : indukcji porodu, nacięcia krocza, cięcia cesarskiego, podania noworodkowi mleka 

modyfikowanego – z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

4. Udzielanie świadczeń w zakresie opieki porodowej powinno odbywać się  w oparciu o :                                         

-  użyte  w   „standardzie” określenia oznaczające  ; okres porodu, ciążę fizjologiczną , osobę bliską, 



osobę sprawującą  opiekę i jej kwalifikacje, lekarza prowadzącego analgezję regionalną porodu i jego  

kwalifikacje, położną, pielęgniarkę anestezjologiczną i ich kwalifikacje, połóg, poród fizjologiczny, 

edukację  przedporodowa, realizację  praw pacjenta, zadania osób sprawujących opiekę oraz                               

w oparciu o pozostałe wymagania określone w  „standardzie”. 

5. W dokumentacji medycznej należy odnotowywać  dzień, miesiąc, rok, godzinę i minutę objęcia 

rodzącej lub noworodka opieką i zakończenia jej sprawowania, z adnotacją o podmiocie wykonującym 

działalność leczniczą, który tę opiekę przejmuje. 

6. Realizacja praw pacjenta w zakresie opieki okołoporodowej polega w szczególności na:                                

- respektowaniu prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z ciążą, 

porodem, połogiem oraz opieką nad noworodkiem, obejmujących zakres podejmowanych działań         

i stosowanych procedur medycznych,                                                                                                                                 

-  prawie wyboru miejsca porodu w warunkach szpitalnych lub poza szpitalnych,                                                                                          

-  możliwości wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych do jej sprawowania,                  

z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

7. Zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań 

diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami 

ich przeprowadzania  -   określa  „standard”. 

8.  Identyfikacja czynników ryzyka powikłań okołoporodowych                                                                                

–  identyfikację czynników  określa  „standard”.   

9.  Edukacja przedporodowa                                                                                                                                       

–  zasady  prowadzenia edukacji  określa „standard”. 
 

 

10. Plan opieki przedporodowej i plan porodu                                                                                                            

-  podczas opieki przedporodowej osoba sprawująca opiekę oraz ciężarna ustalają plan opieki 

przedporodowej i plan porodu. Plan opieki przedporodowej obejmuje wszystkie procedury medyczne 

związane z opieką przedporodową wraz z określeniem czasu ich wykonania.  

11. Postępowanie w trakcie porodu , w tym łagodzenie  bólu  określa „standard”. 

12. Rozpoczęcie porodu, postępowanie w I , II, III i IV  okresie porodu określa „standard”. 

13. Opieka nad noworodkiem - zasady organizacji opieki nad noworodkiem i sposób postępowania 

określa „standard”.  

14. Połóg oraz opieka nad kobietą w sytuacjach szczególnych odbywa się zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w „standardzie”. 

 


