
Rizikó terhes részleg 

Osztályvezető főorvos: Dr. Pap Károly 

Részlegvezető szakorvosok: Dr. Albert László, Dr. Leskó Tibor 

Részlegvezető főnővér: Demeter Hajnalka 

A szülészet-nőgyógyászati épületben a III. emeleten található a látogatói tértől jobbra. 

A részleg célja 

Anyai - magzati veszélyhelyzet gyors kivizsgálása, teendők maghatározása 

Rizikó terhes részlegünk 2000. február óta működik. A részlegre szakorvosi, illetve védőnői javaslat 

és beutalás alapján, előzetes időpont egyeztetés után kerülnek felvételre. 

A rizikó terhes ellátás célja 

Rövid kórházi ápolás alatt a rizikó terhesek hatékony, költségkímélő kivizsgálása, állapot felmérése, 

követése, kulturált körülmények biztosítása, szükség esetén kezelés megkezdése, módosítása. 

A részleg egy lépcsőfok a korszerű terhes tanácsadásban, láncszem a terhestanácsadás, a 

terhesambulancia, és a terhespathológia között. 

A rizikó részleg működése 

A gravidák telefonos előjegyzés alapján kerülnek részlegünkre. Telefon: 06-42-599-700/1070 mellék. 

Az otthonosan kialakított kórteremben a terhesek protokoll szerinti kivizsgálása az elsődleges feladat. 

A részlegen megforduló terhesek vizsgálatának időtartama maximum 5 ápolási nap. Ezen idő alatt 

szűrjük ki az anyát és magzatot veszélyeztető kórállapotokat. 

• Teljes rizikószűrés  

• Halmozott kockázatú terhesek kiemelt szintű gondozása  

• Pathológiás esetek korai felismerése  

• Biztosítani a terhesség biztonságos kiviselését.  

Beutalt, de rizikógondozásba nem került terhesek védőnőit értesítjük. A Magyarországon új és az 

európai gyakorlatban bevált betegellátási forma hatékonyan illeszthető a terhesgondozási és szülészeti 

ellátásunk rendszerébe. 

 

 

 



Napirend 

06:40-07:00 Részlegátadás 

06:00 - 07:30 ébresztés, hőmérőzés, vérvételek, műtéti előkészítés, mosdatás 

07:30 - 08:10 vizitek 

08:10 - től reggeli osztás 

08:10 - 09:00 gyógyszerelés 

08:30 - tól betegfelvétel 

09:00 - 12:00 elbocsátás 

13:00 - 14:00 ebéd 

13:00 - tól konzultáció 

14:30 - 15:30 vizitek 

Étkezés 

Betegeink részére naponta háromszor biztosítunk étkeztetést (reggeli, ebéd, vacsora). Könnyű vegyes, 

májkímélő, igény szerint egyedi diéta, illetve az orvos által előírt diétás nővérrel egyeztetett diéta 

figyelembe vételével. 

Lehetőség van az egyéni étkezési szokások biztosítására is: pl. vegetariánus étrend, ezt előre kérjük 

jelezni. Lehetőség van a nem diétás betegek részére A és B menü választására. 

Gyógyszerelés 

A gyógyszeresnővér végzi naponta háromszor. 

Elbocsátás 

Naponta a nagyvizit befejezése után (09.00 - 12.00 óra). A kórtermes orvos, illetve a kezelőorvos adja 

ki a zárójelentést, megfelelő tanácsokkal ellátva a további életmódról, a kontroll időpontjáról, a 

szövettani lelet kiadásáról. 

Szövettani kontroll 

A harmadik emeleten, a folyosó közepén, a látogató helyiségtől balra található a Konziliárusi Kezelő. 

A szövettani eredmény kiadása és a további teendők megbeszélése itt történik, munkanapokon hétfőtől 

péntekig 09.00 - 11.00 óra között. 

Érdeklődni a 1080-as belső telefonon. 

 



Konzultáció 

Munkanapokon a konzultáció az épület III. emeletén lévő Konziliárusi Kezelőben 13.00 órától 

történik, ahol a beteg kezelőorvosa és az osztályvezető főorvos együttesen javasolják a beteg számára 

legelőnyösebb kezelési módot. Minden nagyműtétre váró beteg konzultációra kerül a felvételt 

megelőzően. 

Látogatás 

Folyamatos látogatási lehetőséget biztosítunk betegeink hozzátartozói számára harmadik emeleten, 

középen található látogatói helyiségben történik, 8.00 és 20.00 óra között. 

A kórteremben a látogatást a személyiségi jogok védelme miatt nem tudjuk biztosítani. A látogatói 

helyiség előtt elhelyezett telefonkészüléken érdeklődhetnek. 6 kórteremben MATÁV barangoló 

kártyával működő telefonok vannak elhelyezve. 

Amennyiben még nem tudják, hogy hozzátartozójuk melyik kórteremben van elhelyezve, a 

szülésznők, ápolónők készséggel adnak felvilágosítást telefonon, vagy személyesen. 

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

óra 30 percig vizit van. 

A vizitek ideje alatt kérjük, hogy sem telefonon, sem személyesen ne zavarják munkánkat. 

Személyi feltételek 

Szakorvosi ellátás: Részlegvezető főorvos 2 fő, szakorvos 4 fő. 

Szakdolgozói létszám: 8 szülésznő, 5 felnőtt szakápoló, 1 intenzíves szakápoló, 1 gyógyszeres nővér, 

1 részlegfelelős főnővér, 4 diplomás ápoló, 1 betegszállító 

Az osztályunk munkáját segítők: pszichológus, védőnő. 

Tárgyi feltételek 

A tárgyi feltételek az ápolási munka ellátásához biztosítottak. Minden kórteremhez telefonos 

elérhetőség van. A betegágyak jelentős része elektromosan állítható. Az őrzőben két őrző monitor, 

hordozható EKG készülék, 6 subintenzív ágy segíti munkánkat. A részleg kezelőjének előterében 

televízió áll rendelkezésre. 

A nőgyógyászati részlegen betegek ápolásával, vagy bármilyen problémával kapcsolatban a 

részlegfelelős főnővér készséggel áll rendelkezésükre munkanapokon 7-15 óráig személyesen, vagy 

telefonon a 06-42-599-700/1657 vagy 1870-es melléken. 

 


