За една безкрайна пандемия и
една безкрайна раздяла
Актуален анализ на
достъпа на роители до
неонатологичните звена

Скоро ще се навършат две години от
началото на пандемията от COVID-19, а с
това и две години от радикалните промени
в живота на всеки един от нас. Една от
първите асоциации, които правим, мислейки
за пандемията, е раздяла. А една от найтежките раздели, които можем да си
представим, е тази между родители и бебета
- родени преждевременно или с влошено
здравословно състояние.

Основни теми
•
•
•
•

Обзор на нормативните промени,
засягащи свижданията (юниоктомври 2021)
Родителски достъп (юни-октомври
2021)
Поглед “отвътре” - нива на умората
при медицинските екипи
Изводи и препоръки

През пролетта на 2021 г. бяха публикувани
две значими научни изследвания, засягащи
последствията от липсата на контакт и
възможност за практикуване на кенгуругрижи между родители и бебета.
Констатациите и в двата източника ясно
подкрепят липсата на раздяла с родителите
и насърчават близостта с бебето, дори
по време на пандемия, както и оценяват
потенциалните рискове за здравословното
състояние на бебетата в следствие на
раздялата като много по-високи в сравнение
с тези, асоциирани с COVID-19.
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Обзор на
нормативните
промени, засягащи
свижданията (юни октомври 2021 г.)
През последните две години
станахме свидетели на
многократни изменения в
заповедите на Министерство
на здравеопазването по
отношение на свижданията
в болнични заведения и
социални институции от
резидентен тип в контекста
на мерките за овладяване
на разпространиението на
COVID-19.
Докато 2020 г. бе белязана
от крайни рестрикции по
отношение на посещенията
при пациенти, в това число
- достъпът на родители до
неонатологичните отделения,
то през лятото и есента на
2021 г. следва да отбележим две
значими промени:
1) разрешаване на свижданията
при пациенти с болничен
престой над 5 дни (Заповед
№ РД-01-515/21.06.2021 г.) и
2) делегиране на решенията
за организацията на
свижданията изцяло на
ръководителите на лечебните
заведения с уточнението “при
задължително носене на лични
предпазни средства (калцуни,
ръкавици, престилка и защитна
маска за лице) и недопускане
на повече от един посетител
на стая по едно и също време.”
(Заповед № РД-01-748 от
02.09.2021 г.).

Какви права имат недоносените бебета?
Доколкото недоносените новородени и бебетата с влошено
здравословно състояние спадат към групата на “пациенти с
болничен престой над 5 дни”, което предостави възможност
за известно разширяване на достъпа на семействата до
неонатологичните звена през летните месеци, техният поспециален статут остава все така неразпознат от държавните
институции. С други думи, продължават да се неглижират
фундаменталните разлики между потребностите на
хоспитализиран възрастен и недоносено или болно новородено,
възстановяващо се в неонатологично отделение
(вж. Отворено писмо до МЗ относно ограничения родителски
достъп до неонатологичните звена в страната в условия на
COVID-19 на ФННД от 2020 г.).
С измененията в заповедта за организация на свижданията
от 02.09.2021 г. ситуацията с достъпа на родители до
неонатологичните звена, вместо да бъде съобразен с
международните препоръки (вж. Временни насоки на СЗО за
кърмене и контакт “кожа-до-кожа”), беше отново поставен
под заплаха. Условието за “недопускане на повече от един
посетител на стая по едно и също време”, като се има предвид,
че в едно помещение се възстановяват по няколко бебета (в
зависимост от условията в отделните звена), доведе до силното
му редуциране както като честота на посещенията, така и
като продължителност, а в някои болнични заведения това бе
основание за директното му преустановяване.
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Отново в изходна позиция

“Да бъда далеч
от бебето си в
продължение на месеци,
да не знам как е, диша
ли, ще се справи ли, за
мен беше най-голямото
изпитание в целият
ми живот! При всяко
прозвъняване на
телефона сърцето ми
спираше. Очаквах, че ми
звънят от болницата,
за да ми кажат найлошото. Не помня
момент на по-голямо
отчаяние...”

“Никога досега не бях
чувствала такава
празнота, несигурност,
страх и ужас. Детето
ми беше далеч от мен
и аз не знаех нищо,
наистина нищо за него.”

На 12.10.2021 г., във връзка с повишаващата се
заболеваемост от вируса, СРЗИ издаде нова заповед,
която отново изцяло забрани свижданията в лечебните
заведение. Аналогични заповеди, на регионално ниво,
бяха издадени и в други част на страната. Това отново
върна ситуацията в изходното й положение от началото
на 2020 г., белязано от демонстрация на липсата на
фундаментално разбиране за съществените различия
между терапевтичните нужди на недоносените и болни
новородени, намиращи се в неонатологично отделение
и тези на хоспитализираните възрастни пациенти.

Нека припомним, че изследване на родителския
достъп до неонатологичните отделения в
периода 13.03 - 13.05.2020 г., проведено от
Фондация “Нашите недоносени деца”, стигна
до тревожния факт, че 93.9% от родителите не
са били допускани до недоносените бебета или
новородени с влошено здравословно състояние
през целия период на възстановяването им в
неонатологично отделение.
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Родителски достъп през периода юни октомври 2021 г.
Във връзка с изложеното до момента, Фондация “Нашите
недоносени деца” проведе кратко онлайн проучване сред
100 родители, чиито бебета са се възстановявали или
актуално се намират в неонатологични звена в периода
юни - октомври 2021 г.

“Веднъж дневно имах
достъп, но докато бях
в болницата, след това
информация само по
телефона.”

“Имах достъп до
бебетата си веднъж
дневно, но само ги
гледах през кувьозите
за 5 минути максимум.
Не съм ги докосвала.”

“Нямах достъп след
моето изписване.
Информация - само
и единствено по
телефона и то такава,
свеждаща се до тегло.”

40% от запитаните посочват, че не са имали достъп
до бебетата си в периода на възстановяването
им в неонатологични отделения, а едва 14% са били
допускани до бебето си ежедневно, 25% са били до децата
си веднъж на няколко дни, а 21% - веднъж в седмицата.
В потвърждение на притеснението ни за редуциране или
забрана на достъпа на родителите до неонатологичните
звена след влизане в сила на септемврийската заповед
на МЗ, идва следното родителско споделяне:

“

“Нашият син се роди в началото на
септември, когато влязоха в сила нови
COVID-ограничителни мерки и можехме да го
виждаме веднъж седмично.”
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звена

Макар и непредставителни, тези
резултати потвърждават нуждата
от регламентиране на специален
статут на новородените, които
се възстановяват в болнични
условия при формулиране на
ограничителни мерки, свързани
с овладяването на пандемията.
Това би дало възможност да се
вземат предвид техните специфични
нужди и интереси в контекста на
една динамична епидемиологична
обстановка.
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Поглед “отвътре”

В началото на месец октомври 2021 г.
Фондация “Нашите недоносени деца”
осъществи и анкетно проучване
сред 20 неонатологични звена
в страната, с цел планиране на
необходима подкрепа и осведомяване
за текущи трудности и нужди.

75% от анкетираните екипи,
помолени да оценяват умората в
колективите си по скала от 1 до 10,
където 10 е най-високата степен на
умора, поставят оценка 8, 9 и 10, а
други 20% я определят от умерена
към висока, давайки оценки 5, 6 и 7.

90% от неонатологичните екипи определят
броя на работещите в интензивните звена като
недостатъчен, като е многократно подчертана
липсата на специалисти по здравни грижи медицински сестри и акушерки. Този факт се
явява и предпоставка за повишеното ниво на
преумора и професионално прегаряне.
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По отношение на организацията
на достъпа на родители до
неонатологичните звена, 20% от
анкетираните екипи заявяват,
че родителите не са допускани
в отделението във връзка с
пандемичната обстановка, при 10%
- посещенията са позволени само в
някои дни от седмицата, а при 25%
- веднъж дневно.

В общия случай, майката
става обект на рестрикции
по отношение на достъпа
до неонатологичните звена
след изписването си от
болничното заведение. В едва
2 от 20 отделения достъпът
за родители е отворен по
всяко време, а в 7 отделения

родителските посещения се
случват по седмичен график.
Единодушно е споделянето
от неонатологичните екипи,
че родителите на тежко
болни новородени следва да
бъдат допускани ежедневно до
децата си.

Изводи и препоръки

издаване на заповеди, уреждащи режима
на достъп на външни лица до свиждания

Откриването на баланс между

при пациенти.

институционалните мерки за
превенция на разпространението на

Заставаме зад необходимостта от ясно

вируса, и в същото време, зачитането

разграничаване на терапевтичните

на правото на родителите да бъдат до

нужди на недоносените и болни

децата си, както и на потребността

новородени от тези на възрастните

на бебетата да са с родителите си, е

пациенти, подлежащи на болнично

трудна, но необходима стъпка. Ние, от

лечение, за което свидетелстват

Фондация “Нашите недоносени деца”,

множество научни изследвания.

вярваме, че първата крачка към това
е определянето на специален статут

Обезпечаването на този достъп

на новородените, възстановяващи

обаче извежда на преден план и

се в неонатологично отделение при

необходимостта от оказване

на необходимата подкрепа към

Настояваме Министерство на

неонатологичните екипи, които

здравеопазването да покаже своята

работят в условия на извънредно

загриженост към защита на висшия

натоварване от години. В този

интерес на децата, предприемайки

смисъл, от критична важност е

необходимите мерки за подкрепа

предприемането на спешни държавни

на връзката между родителите

мерки по обезпечаване на необходимия

и бебетата, възстановяващи се в

брой специалисти в отделенията и

неонатологични звена в страната,

достойно обезпечаване на труда им.

както и към подкрепа на
неонатологичните екипи, ангажирани
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с лечението на най-малките и

продължава да се застъпва за правото

уязвими бебета.

на родителите да бъдат до бебетата
си в критичните дни на тяхното
възстановяване.

