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BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Szülésről és a gyermekágyas időszakról
Kedves Kismama!

Felvételekor méhszáj ellenőrzés, szülészeti ultrahang, CTG vizsgálat történik. Megmérjük
vérnyomását, szükség esetén laborvizsgálatot végzünk. Tisztázzuk, hogy a szülés valóban
megindult-e, ha nem, akkor a szülészeti osztályra helyezzük, megindult szülés esetén, viszont
– beöntést, tisztálkodást követően – a szülőszobára kerül, ahol a szülés folyamatát
figyelemmel kísérjük, véna kanült helyezünk be, vajúdás alatt a magzati szívhangot
ellenőrizzük.
A szülés megfelelő haladásához, a méhszáj megfelelő tágulásához, kellő minőségű és
erősségű fájásokra van szükség. Ezek hiányában infúziós fájáserősítés alkalmazására is sor
kerülhet. A kitolási szak végén, ha szükséges gátmetszést végzünk, ezt követően megszületik
a magzat koponyája. Ha elhúzódik a kitolási szak, vagy egyéb okból a szülést be kell fejezni –
vacuum-extractiot végzünk.
Amennyiben az újszülött állapota engedi, az újszülöttet azonnal a mellkasára
helyezzük. A köldökzsinór átvágását követően Ön vénás injekciót kap, melynek hatására
megszületik a lepény. Ha a lepény nem válik le, vagy azt hiányosnak találjuk, esetleg ha
előzetesen a méhén műtét történt, vagy a vérzése erős, méhűri betapintást végzünk altatásban.
A szülést követően feltárjuk a hüvelyt. Ha sérülést találunk a méhszájon, vagy a hüvelyben,
akkor azt helyi érzéstelenítésben öltésekkel látjuk el a gátmetszés sebével együtt. Szülést
követően a szülőszobán két órás megfigyelés szükséges- természetesen az újszülött és az
apuka is önnel tartózkodik a szülőszobán. Ezt követően Önt újszülöttjével a gyermekágyas
osztályunkra helyezzük át.
Gyermekágyas osztály:
A szülés utáni megfigyelést követően a gyermekágyas osztályra kerül rooming-in kórterembe.
Az elkövetkező néhány nap során folyamatosan figyeljük a méhösszehúzódás ütemét, a
vérzés mennyiségét és jellegét, mérjük vérnyomását, lázát, figyeljük általános állapotát,
melyet szülésznők és szülész orvosok végeznek. A szülés utáni napokban várható a
tejbelövellés. A szoptatást, újszülöttjének ellátását gyermekorvos, csecsemőápolók felügyelik.
A szülést követő 3. napon, ha az Ön, és az újszülött állapota megengedi, gát, illetve hasi
varratellenőrzés után hazabocsátjuk Önöket. Ezt megelőzően részletes tájékoztatást kap a
további hetek történéseiről, arról, hogy mire kell odafigyelni, mire kell vigyáznia. 6 hét
elteltével nőgyógyászati kontrollvizsgálatra van szükség.
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