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A szülőszobán 12 szülőágy van, felosztását tekintve: 

• 5 egyágyas szülőszoba (mely a következőket tartalmazza: alternatív szülőszoba, "VIP"-es 

szülőszoba, valamint együttszülésre alkalmas szülőszobák.) 

• 3 ágyas szülőszoba  

• 4 ágyas vajúdó  

Működés 

A vajúdó felvétele a Sürgősségi Ambulancián történik, ahol vizsgálatot követően történik a szülési 

előkészítés (beöntés, borotválás), amely ajánlott, de nem kötelező. A szülőszobán a vajúdás illetve a 

szülés alatt több lehetőség közül választhatnak a kismamák.  Az egyágyas szülőszobán lehetőség van a 

párjukkal, közeli hozzátartozójukkal együtt szülni. Ezeket a helyiségeket elsősorban a "papás-mamás" 

tanfolyamot végzettek vehetik igénybe. Rendelkezünk hotel-, és alternatív szülőszobával, vajúdó 

illetve a 3 ágyas szülőszobával, ahol zajlik a szülések nagy része. Az alternatív szülőszobán 

rendelkezésre állnak: gimnasztikai labda, kötél, vajúdó matrac, bordásfal, szülőszék, franciaágy, MP3-

as lejátszó, illetve lehetőség van a vízben való vajúdásra is. A kismamáknak érdemes magukkal hozni 

szénsavmentes ásványvizet, szőlőcukrot. A steril anyagok, műszerek, eszközök tárolására külön raktár 

szolgál. Az elhasznált műszerek kezelése a korszerű eljárásnak megfelelően történik. Külön tiszta és 

szennyes lift működik épületen belül. A Központi Sterilizáló a földszinten található, és a lift a 

szülőszoba és a steril között közlekedik, melyen kapjuk és küldjük a műszereket. A szülésszám igen 

magas, 3600 körüli, ebből eredően sok érdekes esettel találkozunk. Emelt szintű szülészeti ellátás 

keretében a megyében működő területi kórházakból az osztályunkra szállítják azokat a kismamákat, 

akiknek az újszülöttje várhatóan 2000 g alatt lesz, vagy szülésénél komplikáció várható. Szülés után 

kulturált körülmények között találkozhatnak a kismamák a hozzátartozóikkal a "családi szobában".  

Személyi feltételek 

A szülésznői feladatokat jelenleg 3 bába végzi a szülőszobán, szükség esetén több, lehetőség szerint 

törekszünk az egy szülőnő - egy szülésznő ellátására. A Sürgősségi Ambulancián 1 szülésznő, 1 

adminisztrátor látja el a feladatokat. A szülésznők 12 órás műszakban dolgoznak, 1 szülőszobás orvos 

és egy tapasztalt főorvos vagy adjunctus felügyeletével, 24 órában. 

Tárgyi feltételek 

A szülőágyak száma és minősége megfelelő - állítható, kényelmes, többfunkciós - amely a kismamák 

kényelmét szolgálja. Minden szülőágyhoz van CTG észlelési lehetőségünk, amellyel végigkövetjük a 

vajúdás időszakát. 

 



Szüléshez szakorvos választás lehetőségei 

A várandós anyák igényük szerint szülésükhöz az osztályon dolgozó szakorvosok közül felkérhetnek 

szakorvost, aki szülésüknél segít, lehetőségéhez képest munkaidőn túl is rendelkezésükre áll. Ilyen 

lehetőség a terhesség 35. hetéig áll rendelkezésükre, melyet a szakorvos terheskiskönyvben igazol. 

Amennyiben a kismama az orvosválasztás lehetőségével él, úgy szülésznőt is választhat. Ennek 

lehetőségéről érdeklődjön orvosától, illetve a szülésfelkészítő tanfolyamon. A szülőszoba 

megtekintésének előzetes megbeszélése lehetséges a 1882-es belső telefonon. 

 


