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Ezen részleg a Szülészet-Nőgyógyászat épületében a második emeleten található. A részleg aktív és 

krónikus részekre tagozódik ezen a területen található az osztály császáros őrzője is. 

13 kórteremben fogadjuk betegeinket, 50 ágyon. 4 kétágyas, 2 háromágyas, 3 hatágyas kórterem 

található, 2 hatágyas Rooming-in, 3 kétágyas császáros őrző. 

Minden kórteremhez fürdőszoba tartozik. A kórtermekben külön-külön ruhásszekrény áll minden 

terhes rendelkezésére. Az úgynevezett NST-szobában a méhen belüli magzatok vizsgálata folyik, 

barátságos környezetben (kényelmes fotelek, képek, virágok).  

Kórházunk fő feladata a betegellátás, 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 várandós illetve gyermekágyas anyákat látjuk el, a kiemelt császáros kórtermekben 

pedig a szülészeti műtéten átesett anyukák ellátása folyik. 

A terhesek és a gyermekágyas anyukák ellátását szülésznők végzik. A betegek ellátását védőnő és 

szociális munkás segíti. Hétvégén és ünnepnapokon a harmadik emeleten található Rizikó-terhes  

ambulancián folyik a kórházban nem ápolt kismamamák NST vizsgálata. Pácienseink étkeztetésében a 

könnyű-vegyes étrend A-B menüből választható.  

(Kötött diéta esetén a választás lehetőségét nem ajánljuk). 

Látogatás 

Folyamatos látogatási lehetőséget biztosít kórházunk a betegeink hozzátartozóinak. A látogatást a 

második emeleten lévő látogatószobában biztosítjuk. A látogató helyiség előtti telefonkészüléken 

érdeklődhetnek, illetve kihívhatják a hozzátartozójukat. Amennyiben nem tudják, hogy 

hozzátartozójuk melyik kórteremben van, a szülésznők készséggel adnak felvilágosítást telefonon, 

vagy személyesen. 

A higiénés szempontok és személyiségi jogok tiszteletben tartása miatt a kórtermekben látogatásra 

nincs lehetőség, ez alól kivételt képeznek a kiemelt császáros kórtermek, ahová cipővédő és köpeny 

felvétele után, (melyet osztályunk biztosit a látogatók számára), kb.10 percre találkozhatnak a műtőből 

kiérkezett hozzátartozójával. 

Munkarendünknek megfelelően minden reggel 7 óra 30 perctől 8 óra 10 percig, valamint délután 15 

órától 15 óra 30 percig vizit van. A vizit ideje alatt kérjük a látogatás mellőzését. 



Osztályunkra kerülés esetén javasoljuk, hogy hozzon magával:  

tisztálkodási felszerelést, hálóinget, köntöst, papucsot, evőeszközöket. Amennyiben hosszabb kezelést 

igényel a kismama, akkor kisképernyős televíziót, könyvet, kézimunkát, rádiót is hozhat magával. 

A betegfelvételhez az alábbiakra lesz szüksége: 

• Terhesgondozási könyv  

• Korábbi zárójelentései  

• Magzatmozgás számolási lapja  

• Személyi igazolványa  

• Társadalombiztosítási kártyája  

• Korábbi nőgyógyászati-szülészeti eseményeivel összefüggő dokumentumok.  

Személyi feltételek 

A részlegen 1 részlegvezető főnővér, 16 szülésznő, 1 védőnő 1 ápolási asszisztens nyújt szülészeti 

szakápolást a várandós és gyermekágyas anyukák számára. 

Tárgyi feltételek 

A tárgyi feltételek az ellátáshoz adottak. 

Telefonok, színes televízió, mikrohullámú sütő, étkező helyiség, és különböző kényelmi eszközök 

(speciális háttámla, párnák, amelyekben apró gyöngyök vannak, amelyek enyhítik a hosszú fekvés 

kényelmetlenségeit). 

A részlegen felmerülő bármilyen problémával kapcsolatban a részlegfelelős főnővér készséggel áll 

rendelkezésükre: munkanapokon 07-15 óráig személyesen, vagy telefonon: 06-42-599-700/1627-as 

mellék. 

 


