Informacje i zalecenia w zwiazku z wirusem Corona (COVID-19)

Drogie klientki, kobiety w ciąży, partnerzy,
Obecnie w Holandii panuje pandemia Koronawirusa (Corona COVID-19).Oznacza to, ze wiele osob choruje w
tym samym czasie na duzym obszarze.
Razem z praktykami poloznych w naszym regionie doszliśmy do wspólnego stanowiska i wprowadzamy
zalecenia zgodnie z krajowymi wytycznymi. Nasze ustalenia obowiazuja do co najmniej 6 kwietnia.
Poinformujemy Panstwa o nich w niniejszym pismie. Poniewaz sytuacja moze sie szybko zmieniac, zmieniaja
sie tez szybko zalecenia. Prosimy o zapoznawanie sie na biezaco z aktualnymi informacjami na stronie
internetowej FAM i w mediach społecznościowych.
Odpowiedzi na pytania dotyczące Koronawirusa i ciazy.
Jestesmy swiadomie ,ze masz wiele pytan , na przyklad jak zapobiec infekcjom Koronawirusem, czy dziecko
(nienarodzone) ponosi ryzyko jesli matka jest zainfekowana i co robic, jeśli jesteś zarazona. Odpowiedzi na
tego typu pytania znajdziesz na stronie internetowej RIVM , czyli Niderlandzkiego Instytutu Zdrowia
Publicznego i Srodowiska:
(https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden ).
Również na stronie internetowej https://deverloskundige.nl znajdziesz informacje.
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia Twojego, bezpieczeństwa i zdrowia Twojego
(nienarodzonego) dziecka oraz naszego pragniemy zwrocic uwagę na kilka spraw.
Jeśli masz (mialas) intensywny kontakt z osoba, która może być zarazona Koronawirusem, na przykład
kontakt ze wspollokatorem lub kims, kto przebywal w obszarze ryzyka, osoba ta mogla Cie zarazić. W takim
przypadku mogą się u Ciebie pojawić nastepujace objawy: goraczka (38 stopni C lub wyżej), bol gardla,bol
glowy,objawy przeziębienia, kaszel, duszności.
W przypadku powyższych objawow skontaktuj się telefonicznie z lekarzem rodzinnym.
Ponadto niezbędne sa nastepujace zalecenia higieniczne:

- czeste mycie rak woda z mydlem, lub używaj srodka antybakteryjnego,
- kiedy kaszlesz lub kichasz zawsze zatykaj usta i nos zgiętym lokciem,
- chusteczki higieniczne należy wyrzucić natychmiast po uzyciu,
-nie witaj się podawaniem reki czy calowaniem

- zachowaj dystans do osob trzecich ( na odleglosc 1,5 m)

Dlaczego te zalecenia sa ważne?
Wazna przyczyna tych zaleceń jest zapobieganie przestrzenianiu się wirusa. Również należy zrobić wszystko,
aby zapobiec sytuacji w której naraz choruje na grype az tyle osob ,ze nie jest możliwa odpowiedzialna
opieka ze strony szpitali i sluzby zdrowia. Poza tym próbujemy zapobiec sytuacji, kiedy z powodu zakazenia
wielu pracowników służby polozniczej powstaną niedobory personelu i z tym związane konsekwencje czyli
zagrozenie adekwatnej opieki podczas ciąży i porodu.
Obecnie w całym rejonie dysponujemy wystarczajaca pomocą poloznicza ze strony poloznych, ginekologow i
personelu piegniarskiego aby zagwarantować odpowiedzialna opieke. Rowniez opieka poporodowa w
naszym rejonie nie ma obecnie problemów z personelem.
To oznacza, ze opieka podczas ciąży, porodu i narodzin jest zagwarantowana.
Jeśli ktoś jest podejrzany o zakazenie Koronawirusem albo jeśli jest zakazenie u tej osoby potwierdzone,
pomoc zostanie oczywiście udzielana, będziemy jednak musieli to zrobić jak najbezpieczniej. Jeśli nastapia
problemy z personelem , zgodziliśmy się sluzyc sobie pomocą jeśli polozna niespodziewanie zachoruje, aby
problemy z personelem medycznym razem rozwiazywac.

Ustanowienia podczas pandemii grypy
Sytuacja w związku z Koronawirusem zmienia się szybko. Dla nas i dla Panstwa ma to duże konsekwencje. W
regionie Brabant obecnie jest „czerwony kod”, co oznacza,ze w całej Brabancji tylko medycznie konieczna
opieka wokół ciąży i narodzin będzie udzielana. Oto Ponizej ustanowienia, z którymi prosimy się zapoznać:
- nie podajemy reki,
-tak, jak wcześniej zakomunikowaliśmy, ograniczamy do minimum (niezbędnego z medycznego punktu
widzenia) kontrole podczas ciąży i okresu pologu i tam, gdzie to możliwe wykonujemy kontrole telefonicznie.
W tym wypadku zadzwonimy do Ciebie. Dzwonimy zawsze z anonimowego numeru.
-kontrole, które będą miały miejsce będą możliwie jak najkrótsze
-wchodzenie/przychodzenie do wszystkich placowek FAM tylko wtedy , jeżeli masz umówione spotkanie
-prosimy, abys na kontrole albo badanie usg przyszla sama, prosimy nie zabierać ze sobą dzieci ani
partnera,
- w przypadku przeziębienia, kaszlu, goraczki skontaktuj się najpierw telefonicznie z FAM
-badania usg przed 11 tygodniem ciąży i usg ulozenia plodud (tzw. Liggingsecho w 35-36 tyg) nie będą
przeprowadzane, chyba, ze będzie medyczne do tego wskazanie. Również usg na własne zyczenie nie będzie
przeprowadzane

- do wszystkich tzw. low-risk ciężarnych zadzwoni ginekolog i jeśli to medycznie odpowiedzialne odwolana
zostanie kontrola w 36 tygodniu ciąży
- telefonicznie wykonujemy również kontrole 6 tyg. po porodzie, zadzwonimy w umówionym terminie i
godzinie
- spotkania grupowe , takie jak wieczory infomacyjne zostają odwołane do co najmniej 6 kwietnia 2020,
- Twój porod odbędzie się wkrótce? Nadal jest aktualny wybor miedzy porodem w domu lub w szpitalu czy
„kraamhotel”, czyba, ze konieczne jest ze wzgledow medycznych, aby porod odbyl się w szpitalu
-jeśli rodzisz w szpitalu albo „kraamhotel” to może tylko jeden członek rodziny być obecny przy porodzie i w
ogole w szpitalu( a wiec i również na korytarzu i na terenie szpitala dozwolona jest tylko jedna osoba
towarzyszaca)
-jeśli rodzisz w domu, prosimy, aby ilość osob towarzyszących ograniczyć do minimum
-odwiedziny w Fam sa możliwe, jeśli tylko jedna osoba (na jedna klientke) odwiedza na dzień, każdego dnia
może przyjść inna osoba
-podczas odwiedzin w szpitalu osoba odwiedzajaca nie może opuszczać pokoju
-dla przyjętych do szpitala dzieci dozwolone jest odwiedzanie przez dwojke rodzicow
-jeśli jesteś już w domu po porodzie, nie zapraszaj zbyt wiele osob i popros odwiedzających, aby odwiedzali
Cie tylko wtedy, jeśli nie maja zadnych objawow grypy
- punkty pobrania krwi Diagnovum maja zmienione godziny otwarcia, niektóre sa zamknięte.
Sprawdz informacje na stronie: https://diagnovum.nl/locaties.
Korzystaj w miare możliwości jak najwięcej z Diagnovum zamiast szpitala ETZ.
Bedziemy tez podejmowac decyzje dotyczące tego, czy pobranie krwi może być przesunięte w czasie.
Oczywiście Twoje zdrowie i opieka nad ciaza będą na ta decyzje miały największy wpływ.
- na stronie RIVM znajduje się najbardziej aktualna informacja dotyczaca Koronawirusa.
Będziemy jak najwięcej informacji umieszczać na stronie internetowej Fam ( www.fam.nl), przez media
społeczne i droga mailowa. Prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji.
Zdajemy sobie sprawę z tego, jaki wpływ maja powyższe ustalenia dla Panstwa.
Mamy nadzieje, ze będzie to możliwe jak najszybciej swiadczyc pomoc w normalnym trybie. Niestety
sytuacja zmusila nas do wprowadzenia powyższych zmian.

