
 

 

Tymczasowe wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 / SARS-CoV-2 w 

okresie ciąży i po porodzie v1.0, 27/02/2020 

 

Tymczasowe wytyczne dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19 / SARS-CoV-2 w 

okresie ciąży i po porodzie V1.0 27.02.2020 Wytyczne te należy czytać w połączeniu z krajowymi 

środkami zapobiegawczymi i kontrolnymi dotyczącymi możliwego lub potwierdzonego SARS-CoV-19, 

Bliskowschodniego Ostrego Zespołu Oddechowego (MERSCoV) i ptasiej grypy typu A w placówkach 

służby zdrowia. 

Ponieważ jest to sytuacja ewoluująca, niniejsze wytyczne podlegają ciągłemu przeglądowi i będą 

aktualizowane w miarę udostępniania dalszych informacji. 

Zasadnicze znaczenie w zarządzaniu ryzykiem przenoszenia SARS-CoV-2 do pracowników opieki 

zdrowotnej lub innych pacjentów i gości stanowi wdrożenie standardowych środków ostrożności u 

wszystkich pacjentów przez cały czas opieki. Oczekuje się, że standardowe środki ostrożności, w 

szczególności higiena rąk i higiena dróg oddechowych oraz maska w przypadku kaszlu znacznie 

zmniejszą ryzyko przeniesienia wszystkich wirusów oddechowych, w tym SARS-CoV-2. 

Zakażenie SARS-CoV-2 w ciąży i okresie poporodowym 

Obecnie dostępnych jest bardzo niewiele informacji na temat zakażenia SARS-CoV-2 u kobiet w ciąży i 

w okresie poporodowym. Na podstawie ograniczonej liczby przypadków w Chinach nie znaleziono 

dowodów na obecność wirusa w płynie owodniowym, krwi pępowinowej lub mleku matki u sześciu 

kobiet z COVID-19, które urodziły przez cięcie cesarskie i u żadnego z niemowląt nie doszło do 

zakażenia. 

Transmisja SARS-CoV-2 

Obecne dowody sugerują, że SARS-CoV-2 może rozprzestrzeniać się między ludźmi; 

• bezpośrednio poprzez kontakt z wydzieliną oddechową osoby zarażonej 

lub 

• pośrednio poprzez kontakt z powierzchniami skażonymi przez zarażoną osobę, która kaszle lub 

kicha. Nadal nie wiadomo, jak długo wirus SARS CoV2 przeżywa na powierzchniach (możliwe , 

że nawet 24h do 9 dni) 

lub 

• przez przenoszenie kropel, poprzez bezpośredni wpływ kropelek z dróg oddechowych na błonę 

śluzową osoby znajdującej się w pobliżu osoby zakażonej, gdy kaszel lub kichanie (w odległości 

1 – 4 m) 

Uwaga: koronawirus powoduje infekcję, przyczepiając się do błony śluzowej dróg oddechowych i / lub 

spojówki. Nie infekują przez nienaruszoną skórę, ale mogą być przenoszone na błonę śluzową przez 

dotykanie oczu, nosa lub ust. 

 

 



JAK POSTĘPOWAĆ Z OSOBĄ W CIĄŻY LUB PO PORODZIE Z PODEJRZENIEM LUB POTWIERDZENIEM 

ZAKAŻENIA SARS-COV-2 

 

Przed porodem 

• Przed porodem hospitalizowana kobieta w ciąży z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2 powinna być leczona zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zapobiegania 

zakażeniom i kontroli dla COVID-19. Lekarz prowadzący powinien poinformować pielęgniarkę 

epidemiologiczną, lekarza ds. Zapobiegania i kontroli zakażeń lub mikrobiologa o wszystkich 

podejrzewanych lub potwierdzonych przypadkach zakażenia COVID-19. 

 

• Pacjentki w ciąży muszą zostać poinformowane o wdrożonych środkach ostrożności 

dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń oraz uzasadnieniu tych środków ostrożności. 

 

• Rutynowe badania laboratoryjne, w tym analiza moczu, badania krwi należy wykonywać 

zgodnie ze wskazaniami klinicznymi 

 

Poród 

• Jeśli poród odbywa się planowo lub przez cesarskie cięcie cesarskie, należy rozważyć 

odroczenie, jeśli to możliwe. Decyzję tę należy podjąć na szczeblu wyższym, biorąc pod uwagę 

wskazania położnicze do porodu, ryzyko dla matki i dziecka podczas porodu w przypadku jej 

złego samopoczucia. 

 

• Pacjentki z podejrzeniem lub potwierdzonym COVID-19, które rodzą muszą zostać 

umieszczone w izolatce z łazienką. Drzwi powinny pozostać zamknięte z odpowiednim 

oznakowaniem izolacyjnym (standard, kropla i kontakt) umieszczonym na drzwiach 

zewnętrznych. Pacjentka powinna pozostać w izolacji przez cały okres hospitalizacji. 

 

• Personel medyczny w zespole odbierającym poród musi przestrzegać standardowych środków 

ostrożności dotyczących kontaktu i ochrony dróg oddechowych, w tym noszenia odpowiednich 

środków ochrony indywidualnej zgodnie z wytycznymi. 

 

• Nie należy prosić matek o noszenie maski podczas porodu i porodu, należy jednak poprosić o 

noszenie maski chirurgicznej poza pokojem izolacyjnym. 

 

• Tylko jedna osoba, taka jak partner / członek rodziny, powinna towarzyszyć pacjentce. Osoba 

towarzysząca powinna zostać poinformowana o ryzyku, a jeśli zaakceptuje to ryzyko, powinna 

zostać wyposażona w odpowiedni ŚOI w pokoju pacjenta i poinstruowana, jak prawidłowo 

założyć i zdjąć ŚOI. 

 

• Antybiotyki śródporodowe należy podawać, jeśli jest to wskazane zgodnie z lokalnymi 

protokołami, na przykład w przypadku gorączki śródporodowej lub Strep grupy B.  

 

• Wszystkie odpady powinny być usuwane jako odpady niebezpieczne dla zdrowia. 

 



• Łożysko należy usunąć zgodnie z normalną praktyką. Jeżeli wymagana jest histologia, tkankę 

należy dostarczyć do laboratorium, a laboratorium poinformować o podejrzeniu / 

potwierdzeniu COVID 19.  

 

• Cała pościel powinna być traktowana i przetwarzana jak skażona. 

 

• Informacje na temat czyszczenia / odkażania środowiska można znaleźć w krajowych 

wytycznych dotyczących zapobiegania i kontroli zakażeń 

 

• Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat opieki nad pacjentem na sali operacyjnej, 

zapoznaj się z krajowymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania i kontroli zakażeń 

 

Po porodzie 

• Środki ostrożności w zakresie kontroli zakażeń dla matek z COVID-19 powinny być 

kontynuowane zgodnie z krajowymi przejściowymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania i 

kontroli zakażeń. Przeniesienie do szpitala przyjmującego może być właściwe zgodnie z 

lokalnymi procedurami. 

 

• Ponieważ informacje o tym nowym wirusie są ograniczone i nie jest dostępna żadna 

profilaktyka / leczenie, należy omówić możliwość opieki nad dzieckiem przez osobę inną niż 

matka. Ta dyskusja powinna obejmować rodziców, neonatologa, specjalistę ds. Zapobiegania 

i kontroli zakażeń. Decyzja o tym, kto zapewni opiekę (członek rodziny lub pracownik opieki 

zdrowotnej), wymagany czas i miejsce świadczenia opieki (w domu / w szpitalu) będzie zależeć 

od wielu czynników i powinna być podejmowana indywidualnie dla każdego przypadku 

podstawa. Jak dotąd okres zakaźności SARS-CoV-2 nie jest znany. 

 

• W przypadku gdy matka wskazuje, że sama chce opiekować się dzieckiem, należy dołożyć 

wszelkich starań, aby upewnić się, że jest w pełni poinformowana i rozumie potencjalne ryzyko 

dla dziecka. 

 

• Jeśli matka decyduje się na opiekę nad dzieckiem, zarówno matka, jak i dziecko powinny być 

izolowane w jednym pokoju z łazienką na czas hospitalizacji. Zalecane są następujące 

dodatkowe środki ostrożności: 

 

• Dziecko powinno zostać umieszczone w zamkniętym inkubatorze w pokoju 

 

• Gdy dziecko znajduje się poza inkubatorem, a matka karmi piersią, kąpie się, opiekuje się, 

przytula lub znajduje się w odległości 1 metra od dziecka, należy doradzić matce, aby nosiła 

koszulę z długimi rękawami i maskę chirurgiczną oraz dokładnie dezynfekowała ręce 

alkoholem pocierając ręce lub myła je mydłem i wodą przed i po każdej interakcji z dzieckiem. 

 

• Należy zachęcać i uczyć matkę, aby ćwiczyła higienę oddechową i higienę kaszlu 

 

• Dziecko powinno zostać tymczasowo usunięte z pokoju, jeśli w pokoju mają być wykonane 

jakiekolwiek procedury z wytwarzaniem aerozolu. 

 

 



Karmienie piersią 

Do chwili obecnej nie znaleziono dowodów sugerujących, że wirus jest obecny w mleku matki matek z 

COVID-19. Dotychczasowe doświadczenia z innymi koronawirusami, takimi jak SARS-CoV lub MERS- 

CoV, nie wykazały przenoszenia wirusa w mleku matki, dlatego ryzyko przeniesienia przez mleko matki 

jest prawdopodobnie niskie. 

• Należy zachęcać matkę do odciągania mleka matki, aby noworodek mógł czerpać korzyści z 

mleka matki oraz do utrzymywania zapasu mleka matki, aby karmienie piersią mogło być 

kontynuowane po ponownym „połączeniu” matki i dziecka. Jeśli odciągasz mleko matki za 

pomocą laktatora, powinien być on przeznaczony tylko dla tej matki na czas hospitalizacji i 

powinien być czyszczony i dezynfekowany zgodnie z instrukcjami producenta. 

 

• Pojemnik na mleko matki należy przetransportować z pokoju matki do miejsca 

przechowywania w plastikowej torbie transportowej. Warunki przechowywania powinny być 

zgodne z lokalnymi zasadami, jednak pojemnik powinien być wyraźnie oznaczony i 

przechowywany w specjalnym pojemniku przeznaczonym dla tej pacjentki, oddzielnym od 

pojemników innych pacjentek. 

 

• Jeśli matka z COVID-19 sama zdecyduje się zaopiekować się swoim dzieckiem, należy zachęcać 

do karmienia piersią jak zwykle. 

 

Noworodek 

• Personel medyczny w zestawie porodowym powinien stosować się do standardowych 

środków ostrożności stosowanych do zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą 

kontaktową i kropelkową  

• W przypadku procedur wytwarzania aerozolu 

• Jak tylko niemowlę ustabilizuje się po urodzeniu, należy je umieścić w zamkniętym 

inkubatorze. 

• Noworodka należy izolować w zamkniętym inkubatorze w jednym pomieszczeniu. Należy 

zastosować odpowiednie oznakowanie izolacyjne. 

• Noworodek powinien być uważnie obserwowany (w domu lub w szpitalu, zgodnie ze 

wskazaniami klinicznymi) pod kątem objawów zakażenia przez co najmniej 14 dni zgodnie z 

wytycznymi w celu monitorowania bliskich kontaktów COVID-19 (SARS-CoV-2 ). 

• Niemowlęta z objawami możliwej infekcji powinny być badane pod kątem SARS-CoV-2 w tak 

jak niemowlęta „septyczne”, jednak należy również wziąć pod uwagę inne patogeny i przepisać 

antybiotyki empiryczne zgodnie ze standardowymi procedurami w przypadku wczesnej lub 

późnej sepsy noworodkowej. 

• Odwiedzanie powinno być ograniczone, jednak ocena ryzyka powinna być przeprowadzana 

indywidualnie dla każdego przypadku i powinna być częścią dyskusji na temat tego, kto 

sprawuje opiekę nad dzieckiem. Odwiedzający powinni nosić odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej 

 

Na podstawie  

Interim Guidelines on the management of suspected COVID-19/SARS-CoV-2 in the pregnant and post partum period v1.0, 

27/02/2020 


