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TÁJÉKOZTATÓ VÁRANDÓSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL
Szülőszobai ellátás
A COVID-19 Járványhelyzetre tekintettel a Kormány látogatási tilalmat rendelt el a kórházakban.
Az egészségügyről szóló 1997.évi. CLIV. törvény 11.§ (5) bekezdés a látogatáson kívüli személyes
kapcsolattartási jogot állapít meg az alábbiak szerint.
„(5) a szülőnőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés
alatt folyamatosan vele lehessen , a szülést követően pedig arra, hogy- amennyiben ezt az ő vagy
újszülöttje egészségügyi állapota nem zárja ki- az újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el.”
Fentiek értelmében a szülő nő mellett lehet egy általa választott hozzátartozó. Ezekben az esetekben
is indokolt azonban a járványveszélyre tekintettel a fertőzés elleni fokozott védelem biztosítása. Az
érintett személyeknek kötelességük a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedésekben együttműködni, mint a kézfertőtlenítés, védőruha viselése.
Igény esetén az apa a szülőnő mellett lehet a szülés teljes ideje alatt, de a császármetszés időtartama
alatt a műtőlégterében hozzátartozó nem tartózkodhat.
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztályán a
„Családbarát Szülészeti Pályázat” keretében az eredeti szülőszobai traktus átalakítás alatt áll,
a szülészeti ellátást ideiglenesen kialakított szülőszobai traktusban történik, mint amiről korábban a medián keresztül a tájékoztatás megtörtént.
Az ideiglenesen kialakított szülőszobán, ebben a járványügyi helyzetben hozzátartozók jelenléte nagyobb kockázatot jelent a szülőszobán tartózkodó kismamákra és újszülöttjeikre nézve,
mint az eredeti szülőszobákban.
A fentiekre tekintettel, kérjük a családok, várandósok, párok megértését.
Reméljük, hogy az átalakítás befejeztével, a felújított szülőszobai traktusban, a családbarát szülészeti ellátásunkat az eredetinél még optimálisabb feltételek mellett tudjuk biztosítani az édesanyák
és a családok megelégedésére.

Babafotózás
A kockázatcsökkentés érdekében a „Babybox” babafotózás, mint szolgáltatás, átmenetileg szünetel
a gyermekágyas osztályon.
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Várandósok NST és genetikai UH vizsgálata
A kórházban a fekvőbeteg osztályokhoz kapcsolódó osztályos ambulanciánkon az elektív járóbeteg
ellátás szünetel, így osztályunk terhespatológia ambulanciáján a várandósok NST vizsgálata és annak értékelése, a genetikai UH vizsgálatokkal együtt szünetel.
A terhespatológiai ambulancián csak a kóros terhespatológiai eseteket fogadjuk.
A vidéki várandósok NST és genetikai UH vizsgálata Székesfehérváron a Hunyadi utcai nőgyógyászati szakrendelésen történik előzetes telefonos előjegyzés alapján.
Tel:06-22/535-500/ 1497 mellék
Székesfehérvári lakcímmel rendelkező várandósok NST és genetikai UH vizsgálatát a várandósgondozásukat végző Család – és Nővédelmi Központban végzik.
Alacsony kockázatú, szövődménymentes terhesség esetén az NST vizsgálatot a 38. terhességi héttől, magzatmozgás számlálást a terheseknek a 35. terhességi héttől ajánlott végezni.
Várandósok laborvizsgálata
A váradósok laborvizsgálatát külön beutaló nélkül is elvégzik a laboratóriumokban, a várandós kiskönyv szolgál beutalóként.
A várandósgondozási könyvben legyen feltüntetve a gondozást végző háziorvos neve, nem szükséges pecsét a beutaló részre, ezért nem kell külön felkeresni a gondozást végző háziorvost.
Telefonoskonzultáció
Várandósok és nőgyógyászati betegek részére munkaidőben telefonos konzultációt tartunk,
a Kórház telefonközpontja 06-22/ 535- 500 kapcsolja a konzultációt adó szülészeti osztály orvosát.
Szükség esetén E-recept felírását és elvégezzük.
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