Gyermekágy „A” részleg
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A szülészet "A" oldal a Szülészet-Nőgyógyászat épület második emeletén található.
Ágyszám: 32

" A " oldal
13 kórteremben fogadjuk a betegeinket, összesen 32 ágyon
8 db egy ágyas, légkondicionált, kiemelt komfortú hotel kórterem,
2 db hattágyas kórterem Rooming-in (babás szoba),
1 db hatágyas kórterem, kérésre Rooming-in szobává alakítható,
2 db háromágyas kórterem működik, mely kérésre szinté Rooming-in szobává alakítható
Minden kórteremhez fürdőszoba tartozik. A kórtermekben külön-külön ruhásszekrény áll minden
anyuka rendelkezésére. Kórházunk fő feladata a betegápolás, így nincs berendezkedve különböző
értékek tárolására és kezelésére. Ezért kérünk mindenkit, hogy lehetőleg hozzátartozójukon keresztül
gondoskodjanak értékeik elhelyezéséről, hazaküldéséről.
Felelősséget csak a kórházi pénztárba letétként elhelyezett értékekért vállalunk.

Működése
A részlegen a szülés utáni gyermekágyasok ellátása folyik.
A gyermekágyi ápolási lehetőségek:
Roomig-in ápolás: 24 órás, 12 órás
Szeparált ápolás
A gyermekágyas ellátását szülésznők végzik, az újszülöttekről a csecsemős nővérek gondoskodnak.
Napi 8 órában szoptatási tanácsadó segíti a szoptatás helyes elsajátítását, valamint a mellápolás, fejés
tanulását. Betegeink étkeztetésében a könnyű- vegyes étrend esetében választási lehetőségük van az
"A" és "B" menü között. (Kötött diéta esetén a választás lehetőségével nem élhetnek.)

Látogatás
Kórházunk nyitott kórház, folyamatos látogatási lehetőséget biztosítva kedves betegeink hozzátartozói
számára. A részlegünkön a látogatás a második emeleten, középen található látogatói helyiségben
történik. A látogatói helyiség előtt elhelyezett telefonkészüléken érdeklődhetnek, illetve hívhatják ki
hozzátartozójukat.
Közvetlenül hívhatók a látogató helyiség mellett elhelyezett kórházi telefonról. Amennyiben még nem
tudják, hogy hozzátartozójuk melyik kórteremben van, a szülésznők készséggel adnak felvilágosítást
telefonon, vagy személyesen.

A kórházba kerülés esetén javasoljuk, hogy hozzon magával: tisztálkodási felszerelést, evőeszközöket,
egyéb személyes dolgokat (köntös, papucs, olvasnivaló, stb.).
A gyermekágyas időszakban a kórházi hálóing viselését javasoljuk!
A szükséges hivatalos okmányok:
•
•
•
•
•
•

Várandós anya gondozási könyve
Érvényes személyi igazolvány( eredeti)
Házassági anyakönyvi kivonat
Válás esetén, bírói végzés
Özvegység esetén, halotti anyakönyvi kivonat
Özvegy, hajadon, elvált esetén: apasági nyilatkozat

Hotel kórtermek
Ezek a kórtermek klímával felszereltek, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, televíziókészülék, fotel, és
képek segítségével igyekszünk otthoni környezethez hasonló körülményeket teremteni. A kórteremben
való látogatás lehetőségének biztosításával igyekszünk elősegíteni a harmonikus családi kapcsolat
kialakulását. Az édesanya döntése, illetve kívánsága alapján választhatja a babával való együttlétet a
nap bármely szakában. A szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe (10 000 Ft/nap). A kórterembe
való bekerülés a szülőszobába való megérkezés után, telefonos előjegyzés alapján történik.
Amennyiben a bejelentkezéskor nincs szabad szoba, a bejelentkező várakozó listára kerül.

Rooming-in-es kórtermek
Rooming-in (angol kifejezés): régi hagyomány, miszerint az újszülöttet a születése után az anyával
együtt helyezik el, saját kérése alapján. A családdá válás folyamatában az anya - apa - gyermek
kapcsolat kialakulásában a perinatális események meghatározó szerepet töltenek be. A társadalomban
elterjesztésre vár az a gondolkodásmód, hogy a szoptatás fontos és nélkülözhetetlen a gyermek
egészsége, jövője szempontjából. A gyermekek jogairól megjelent 1990-es ENSZ deklarációban benne
foglaltatik a gyermeknek joga ahhoz, hogy az anyja mellett legyen. Az anya gyermek közötti
kölcsönhatást alapvető biológiai mechanizmusok váltják ki. Ennek a folyamatnak zavartalannak kel
lennie. Részlegünkön 1992. szeptember 02-től alakítottuk ki ezt a rendszert. Az anyák rosszul
értelmezett biztonsága, pihenése, amivel a szülés után az újszülötteiktől való elválasztásukat
magyarázzuk, együtt jár a szoptatási készség csökkenésével, társadalmi szinten a család és az anya gyermek kapcsolat lazulásával. A rooming-in - ápolás viszont a hosszú együttlét miatt igen fontos
anyai tapasztalatok megszerzését biztosítja. A gyermek reakcióinak megismerése biztonságot nyújt az
anyának, és segíti őt új szerepében stabilizálódni.
Előnyösebb a szoptatás szempontjából is. Amikor az újszülött szopási kedvet jelez, a megfelelő
előkészületek után történik a szoptatás, így az anya felkészülhet az otthoni szoptatási rend
kialakítására. Hamarabb indul meg a tejelválasztás, s ez a folyamat kevésbé kellemetlen. Az újszülött
jelenléte, sírása, az anyára utaltság érzésének átélése felébreszti az anyai ösztönt; a gyermekük
ápolására, szoptatás iránti vágyat fokozza. A szeparált ápolási mód (hagyományos gyermekágyas
részleg) előnye, hogy az anya többet pihen, gyermekét pedig szakszerűen ápolják a központi újszülött

osztályon. Ezekben a kórtermekben az újszülött csak a szoptatási időt tölti édesanyjával. A
háromóránkénti szoptatási idő csak egy átlagos időpont, mely nem biztos, hogy minden újszülöttnél
ideális, de egy újszülött osztály működésében más lehetőség bevezetése nem megoldható. A roomingin rendszer és a hagyományos gyermekágyas részleg között rugalmas kapcsolatot tartunk, miszerint az
anya kívánságának megfelelően a szülés utáni bármelyik napon átkerülhetnek a másik rendszerbe.
Szoptatási rend
A babás kórtermekben a baba igényeinek megfelelően történik. A szeparált ápolás esetén
háromóránként történik. (5 óra 15 perc, 8 óra 15 perc, 11óra 15 perc, 14 óra 15 perc, 17 óra 15 perc, 20
óra 15 perctől).
Kérjük a kedves hozzátartozókat, hogy a szoptatás idején lehetőleg ne zavarják látogatásukkal a
meghitt együttlétet, hiszen ez fontos az anya és a baba szempontjából is.
Felelősséget csak a kórházi pénztárba letétként elhelyezett értékekért vállalunk.

Személyi feltételek
Szakorvosi ellátás: részlegvezető főorvos, szakorvos, rezidens. A részleg engedélyezett szakdolgozói
létszáma: 6 szülésznő, 1 segédnővér, 1 részlegfelelős főnővér. Az osztályunk munkáját segítők: 1
védőnő, 1 pszichológus, 1 szociális munkás. 1 szoptatási tanácsadó

Tárgyi feltételek
A tárgyi feltételek az ápolási munka ellátásához biztosítottak. A részlegen motoros mellszívó és kézi
mellszívó készülék segíti munkánkat. A készülékek sterilizálásához öt darab mikrohullámú sterilizáló
áll rendelkezésünkre. A gyermekágyas ápolással kapcsolatban, illetve a részlegen felmerülő bármilyen
problémával kapcsolatban a részlegfelelős főnővér készséggel áll rendelkezésükre: munkanapokon 0715 óráig személyesen, vagy telefonon: 06-42-599-700/1852-as mellék.

