
Експерти на СЗО призовават: 

НЕ ОТДЕЛЯЙТЕ НОВОРОДЕНИТЕ ОТ МАЙКИТЕ 

С ВЕРОЯТЕН ИЛИ ДОКАЗАН COVID-19 

 

Експерти на Световната здравна организация призовават новородените да не бъдат 

отделяни от майките, дори когато те са заразени с коронавирус. Препоръката им се 

основава на данни от нови проучвания, които показват, че пандемията от COVID-19 е 

влошила качеството на грижите за бебета, родени с ниско за гестационната си възраст 

тегло или с усложнения, съобщи Zdrave.net на 17.03.2021 г.  

 

Контактът между бебето и майката след раждане има животоспасяващо значение за 

стотици хиляди новородени, подчертават експертите и припомнят, че в много страни при 

съмнения за коронавирусна инфекция при майката или при потвърдена такава 

новородените рутинно се отделят от майките си. Това сочат данните от проучване, 

публикувано в списание The Lancet Eclinical Medicine. Експертите са категорични, че 

този подход излага децата на по-висок риск от смърт и усложнения през целия живот. 

 

Животът на до 125 000 новородени с висок риск би могъл да бъде спасен благодарение 

на ранния и продължителен контакт „кожа до кожа“ с родител и изключителното 

кърмене, посочват от СЗО и цитират данни, според които кенгуру-грижата намалява 

смъртността при преждевременно родените бебета и тези с ниско тегло с до 40%, 

хипотермията - с повече от 70% и тежките инфекции - с 65%. 

 

СЗО препоръчва майките да са в една стая с бебето след раждане, да кърмят и да 

практикуват контакт „кожа до кожа“, дори и при подозирана или потвърдена COVID 

инфекция. 

 

Тревожната практика да се отделят новородените от майката става все по-широко 

разпространена, констатират те. Преглед на 20 гайдлайна с клинични насоки в 17 

държави, издадени по време на COVID пандемията, показва, че една трета от тях 

препоръчват разделяне на майката и бебето, ако майката има или може да има COVID-

19. 

 

В глобално проучване сред хиляди здравни работници в родилни домове в 62 

държави, две трети от тях посочват, че не позволяват на майките със съмнение за или с 

потвърден COVID-19 да практикуват контакт „кожа до кожа“, а една четвърт не 

позволяват и кърмене, въпреки че рискът за детето е минимален. Проучването е 

публикувано в British Medical Journal Global Health. 

 

От СЗО настояват тези практики на разделяне на майката и новороденото да бъдат 

преосмислени и прекратени. 

 


