Csolnoky Ferenc Kórház
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
Tisztelt Betegeink!
Kedves Leendő Kismamák, Szülők!
Jelen járványügyi helyzetben az Önök és a munkatársaink védelmének érdekében sajnos
olyan intézkedéseket kellett meghozni, amik a napi megszokott életünkben sok sok
bizonytalanságot szülnek. Egy kis összefoglalóval szeretném tájékoztatni Önöket a jelenlegi
működésünkről.
Várandósok:
Mindenkit kérünk, hogy csak a várandós gondozási előírtaknak megfelelő vizsgálatokat
vegye igénybe akár kórházi, akár magán ellátó intézményben gondozzák a terhességét.
Ultrahangos szűrővizsgálatok:
0. Ultrahangszűrés = terhesség megállapítás - nagyon fontos vizsgálat, az ideje: utolsó
menstruáció után 6-7 hét teljen el a vizsgálatig! (4-5 hetes vérzéskimaradás, pozitív
terhességi teszt esetén ultrahangvizsgálattal még nem látható a terhesség).
Az Ön teendője otthon: Amennyiben nem jön meg a menstruáció a várt időben patikai
terhességi tesztet kell otthon végezni. 4-5 hetes vérzéskimaradás, pozitív terhességi teszt
esetén ultrahangvizsgálattal még nem látható a terhesség, ezért fontos, hogy vizsgálatra nem
akkor kell jönni, amikor pozitív lesz a teszt, hanem nagyjából 2 hétre rá.
Ilyen esetben kérjük a 88/556-000 telefonszámon, a 6528-as melléken egyeztessen
kollégáinkkal, hogy a vizsgálatát megtervezhessük.
Mikor kell azonnal jelentkeznie: Amennyiben otthonában pozitív terhességi teszt mellett
erős alhasi görcs, fájdalom - ami a menstruációs görcsnél erősebb -, vagy erős darabos
vérzése jelentkezik! Ilyen esetben napközben a „D” épület 1. emeletén kialakított várandós
gondozáson jelentkezzen soron kívül 8-13:30-ig, egyéb időpontban osztályos ügyeletünket:
„E” épület III. emeletén a Szülőszobán keresse fel!
Kérjük fölöslegesen a saját érdekében ne jelentkezzen soron kívül!
1. Ultrahangszűrés: Terhesség 12-14. hetéig kell elvégezni, időpontot 88/556-000
telefonszámon 65 38-as melléken reggel 7-8 óráig vagy 13- 14 óráig
2. Ultrahangszűrés: Terhesség 19-22 hetéig kell elvégezni, időpontot 88/556-000
telefonszámon 65 38-as melléken reggel 7-8 óráig vagy 13- 14 óráig
3. Ultrahangszűrés: Terhesség 30-32 hetéig kell elvégezni, időpontot 88/556-000
telefonszámon 65 38-as melléken reggel 7-8 óráig vagy 13- 14 óráig
Terhesség alatt egyéb kötelező ultrahangvizsgálat nincs!
Ultrahangvizsgálat helyszíne jelenleg: „D” épület földszintjén az ottani ambulanciák 1.
vizsgálójában végezzük- bejárattól falon elhelyezett feliratot követve könnyen megtalálható!

NST/CTG vizsgálat:
Alacsony rizikójú várandósság esetén: 38. terhességi héttől heti egy alkalommal, magas
rizikójú várandósság esetén 36. terhességi héttől szintén heti egy alkalommal végezzük.
Időpontot a 88/556-000 telefonszámon, a 65 45-ös melléken, munkanapokon 7- 14 óráig
kérhetnek.
NST vizsgálat helyszíne jelenleg: „D” épület 1. emelet bejárattól falon elhelyezett feliratot
követve könnyen megtalálható!
Laborvizsgálatok:
Egyelőre kórházunk laboratóriuma (Veszprém Komakút tér 1.) a várandós gondozás során
szükséges – Várandós gondozási kiskönyvben 5. oldalán feltüntetett-vizsgálatokat
beutalóval elvégzi. Jelentkezni vizsgálatra minden nap 7-11 óráig lehetséges!
Várandós gondozás:
Amennyiben várandósság alatt panaszok jelentkeznek várandós ambulanciánkon ellátást
biztosítunk minden munkanapon 8-14:00-ig
Terminustúllépés esetén is itt történik a vizsgálat.
Várandós gondozás helyszíne jelenleg: „D” épület 1. emelet bejárattól falon elhelyezett
feliratot követve könnyen megtalálható! Időpontot nem kell előre egyeztetni.
Otthoni teendők várandósság alatt jelen helyzetben:
Amennyit lehet otthon tartózkodni!
Vizsgálatokra sem hozzátartozót, sem kísérőt, sem gyermeket ne hozzon magával!
Amennyiben gyermekét elhelyezni nem tudja, a vizsgálatot nem végezzük el!
Lázas állapot esetén amennyiben terhességgel kapcsolatos panasza - vérzés, görcs,
magzatvízfolyás - nincs úgy minden tervezhető vizsgálatot halasztani kell, otthonát ne
hagyja el, háziorvosát telefonon értesítse! Amennyiben állapota rendeződik a korábban
megadott elérhetőségen jelezze nekünk, a vizsgálatait mi megszervezzük!
Mikor szükséges jelentkezni:
Ha vérzés van azonnal- Szülőszobán („E” épület III. emelet)
Rendszeres méhtevékenység - amennyiben otthon fél - 1 órás pihenést követően nem múlik
el, rendszeressé válik és a méhösszehúzódás legalább 1 percig eltart: Szülőszobán („E”
épület III. emelet)
Enyhébb de rendszeres görcs esetén- napközben Várandós ambulancia
földszintjén, ügyeleti időben (14 órától) Szülőszobán („E” épület III. emelet)

„D” épület

Amennyiben magzatvíz szivárgást érez: Szülőszobán („E” épület III. emelet)
Amennyiben magzatmozgást nem érez azonnal: Szülőszobán („E” épület III. emelet)

Szülés megindulása esetén lázas állapotban is kórházunkban látjuk el!
Terhességmegszakítás:
Érvényes jegyzőkönyv birtokában előjegyzés alapján végezzük.
A beavatkozásra időpontot egyeztetni 8-14 óráig a 88/556-000 / 65 18-as melléken lehet.
Nőgyógyászati műtétek:
Csak életet mentő beavatkozásokat végzünk el, valamint daganatos betegek műtétjeit.
Amennyiben műtétre elő volt jegyezve, a járványügyi helyzet megoldódása után ismét
keressen fel bennünket!
Mikor, hol kell jelentkezni:
Amennyiben erős vérzése van, már évek óta nem menstruál és ismét vérzése jelentkezett,
vagy erős menstruációszerű görcsös fájdalma jelentkezik, kérjük a kollégánkkal
munkanapokon 8-14 óráig a: 88/556-000 / 65-18-as melléken vegye fel kapcsolatot.
Hétvégén, illetve ügyeleti időben keresse fel ügyeletünket.
További kérdés esetére egy INFO vonalat hoztunk létre:
Munkaidőben
(8:00-15:00)
+36-20/920-6118-as
telefonszámon
valamint
a
szabadka.odon@gmail.com és a szuleszet@vmkorhaz.hu oldalon igyekszünk minden
kérdésre kielégítő választ adni

Tisztelettel:
Az osztályunk dolgozói

