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Wspólne podejmowanie decyzji pozwala współpracować z lekarzem, pielęgniarką, 
położną, doulą i całym zespołem opieki zdrowotnej, aby wspólnie podejmować 
decyzje medyczne. Osoby te mogą Ci udzielić informacji na temat Twojego stanu zdrowia, 
możliwości leczenia oraz przedstawić ryzyko i korzyści wynikające z każdego wyboru. 
Dzięki ich pomocy możesz zadecydować, który plan jest dla Ciebie najlepszy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie informacyjnej stanu New Jersey na temat 
COVID-19 pod adresem: https://covid19.nj.gov/.

Oto jak wspólne podejmowanie decyzji może działać w Twoim przypadku:

• Pozwól zespołowi medycznemu dowiedzieć się więcej o Twoim życiu: o sprawach, 
które są dla Ciebie ważne, o Twoich celach, obawach i wszelkich objawach, które 
masz, a o których zespół medyczny jeszcze nie wie.

• Dowiedz się, jakie masz możliwości wyboru i porozmawiaj o nich z zespołem opieki 
zdrowotnej. Możesz zapytać, co by Ci zalecili i dlaczego.

• Zadawaj pytania, gdy potrzebujesz więcej informacji.
• Przemyśl wszystkie informacje i porozmawiaj ze swoim zespołem medycznym        

o tym, co uważasz za właściwe dla Ciebie.
• Masz prawo do tego, aby ktoś tłumaczył informacje od zespołu opieki zdrowotnej        

na język, który rozumiesz.

Podczas pandemii możesz być zmuszona do podjęcia wraz z zespołem opieki 
zdrowotnej pewnych decyzji dotyczących planu opieki, na przykład:
1. Czy moje dziecko i ja powinniśmy być rozdzieleni podczas pobytu w szpitalu?

Ryzyko, że Twoje dziecko zarazi się od Ciebie COVID-19, jest niewielkie. Przebywanie 
razem może być bardzo dobre dla Ciebie i dziecka — kontakt skóra do skóry i 
trzymanie dziecka w pokoju może wzmocnić więź, pozwolić utrzymać prawidłową 
temperaturę ciała dziecka, regulować tętno i oddech dziecka oraz zmniejszyć ryzyko 
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wystąpienia u Ciebie depresji poporodowej i niepokoju. Kontakt skóra do skóry i 
pozostawienie dziecka w pokoju z Tobą są zalecane bez względu na to, czy masz 
COVID-19.
Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz COVID-19, ryzyko zarażenia dziecka wirusem 
jest niewielkie, jeśli zastosujesz następujące środki ostrożności: zakładaj maseczkę 
na twarz, gdy jesteś w pobliżu dziecka, i myj dłonie przed opieką nad dzieckiem lub 
trzymaniem go na rękach. Porozmawiaj z lekarzem, pielęgniarką, położną lub doulą 
o ryzyku i korzyściach wynikających z bliskiego kontaktu z dzieckiem.

2. Czy karmienie piersią noworodka podczas pandemii jest bezpieczne?
Tak, karmienie piersią jest bezpieczne, bez względu na to, czy masz COVID-19. Nie 
wiadomo, czy wirus wywołujący COVID-19 jest przekazywany dziecku z mlekiem matki. 
Mleko matki jest najlepszym źródłem składników odżywczych dla niemowląt i zapewnia 
im wiele korzyści, takich jak przywiązanie, ochrona przez chorobami i infekcjami, długie 
życie w zdrowiu oraz korzyści rozwojowe. Wykazano, że karmienie piersią zmniejsza 
ryzyko raka piersi i jajników oraz może zmniejszać stres i niepokój.
Możliwe jest zarażenie dziecka wirusem przez kropelki wydalane podczas oddychania. 
Jeśli masz lub uważasz, że masz COVID-19, myj ręce wodą z mydłem, zanim dotkniesz 
dziecka, swojej piersi lub laktatora, noś maseczkę, gdy jesteś w odległości mniejszej niż 
6 stóp (180 cm) od dziecka, a także podczas karmienia piersią lub odciągania mleka oraz 
myj i dezynfekuj laktator po użyciu. Nie należy zakładać maseczki dzieciom w wieku 2 lat 
lub młodszym. Porozmawiaj z lekarzem o tym, czy karmienie piersią, odciąganie mleka 
lub stosowanie mleka modyfikowanego jest odpowiednie dla Ciebie i Twojego dziecka.

Niniejsza publikacja jest wspierana przez Administracja Zasobów i Usług Zdrowotnych (Health Resources and 
Services Administration, HRSA) amerykańskiego Departament Zdrowia i Usług Społecznych (Department of 
Health and Human Services, HHS) jako część przyznanej nagrody o wartości 10 361 110,00 USD. Treść 
pochodzi od autorów i nie stanowi oficjalnego stanowiska ani reklamy HRSA, HHS ani rządu amerykańskiego.

Jeśli nie masz świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, znajdź nawigatorów społeczności lub osoby odpowiedzialne za śledzenie 
kontaktów tutaj: https://211.unitedway.org/services/covid19. 
Znajdź usługi tłumaczenia lub TTY tutaj: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/.
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