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BETEGTÁJÉKOZTATÓ
túlhordásról, koraszülésről, szülésinductioról, császármetszésről

Koraszülés
A terhesség betöltött 24-37. hete között beszélünk koraszülésről. Felvételt követően célunk a
fájások leállítása, a terhesség kiviselésének biztosítása. A 34. hét előtt „tüdőérlelő” injekciót
adunk, és próbáljuk legalább 24 óráig tartani a terhességet, míg a gyógyszer kifejti hatását.
Görcsök esetén – szülőszobai ellenőrzés mellett – infúziók, antibiotikumok, injekciók
segítségével igyekszünk leállítani a koraszülést. Elfolyt magzatvíz miatt megindult
koraszülésnél, a 24-48 óra kivárása után döntünk a szülés befejezésének módjáról,
természetesen az Ön egyetértésével. Vérzés esetén annak mértéke dönti el a befejezés módját.
Ha a koraszülés nem állítható le, vagy felvételekor már olyan előrehaladott állapotban van,
hogy nincs lehetőség leállítani, akkor engedjük azt lezajlani. A szakma szabályai szerint
vezetjük a koraszülést. A magzat megszületésekor mindig jelen van gyermekorvos is. A 2300
gr alatti koraszülöttek - a szülőszobai ellátás után – az intenzív újszülött osztályra kerülnek.
Önnel a további ellátás ugyanúgy történik, mint érett szülés esetében.

Túlhordás
Ha a 40. terhességi hét betöltéséig a szülés nem zajlik le, akkor – elsősorban a magzat
érdekében – fokozott ellenőrzés szükséges: 41. hétig 2 naponta CTG vizsgálatot, valamint
ultrahanggal a magzati keringés ellenőrzését végezzük várandós ambulanciánkon. A 41. hét
betöltésekor szülésindítást végzünk, melynek módját a méhszáj érettsége alapján döntjük el.

Szülésinductio
A 41. hét betöltésekor, vagy ha az Ön, illetve a magzat állapota a terhesség 37. hete után
indokolja, szülésindítást végzünk, melynek módját a méhszáj érettsége alapján döntjük el. Ha
a méhszáj, illetve a magzat koponyájának helyzete kedvező, akkor burkot repesztünk, és – ha
szükséges – Oxytocinos infúzió segítségével fájást keltünk. Ha a méhszáj éretlen- vagy nem
alkalmas burokrepesztés elvégzésére, akkor méhszájérlelést kezdünk. Méhszájérlelő tablettát
helyezünk a hüvelybe, amit szükség esetén 24 óra múlva ismételünk meg. Amennyiben a
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szülés ekkor sem indul meg, Oxytocinos infúzióval fájáskeltést alkalmazunk. Ha a szülés
ennek ellenére sem indul meg, vagy a vajúdás üteme nem megfelelő, akkor császármetszést
végzünk. Azonban hozzá kell tennünk, hogy előfordul olyan is, hogy a szülés ugyan
megindul, de ennek lezajlása során olyan probléma léphet fel, amely miatt ugyancsak
császármetszést kell végezni.

Császármetszés
Abban az esetben, ha az Ön vagy a magzat állapota indokolja, császármetszést végzünk.
Természetesen ennek szükségességéről Ön részletes felvilágosítást kap. Ha Ön a műtéti
megoldást elfogadja, akkor infúziót adunk, állandó katétert helyezünk fel, majd
gerincérzéstelenítésben elvégezzük a császármetszést. A műtét után infúziók folyamatos
adásával a gyermekágyas osztály őrzőszobájába kerül megfigyelésre. Ellenőrizzük a
vérnyomást, a pulzust, a vérzés erősségét, a méh összehúzódását, a vizelet mennyiségét.
Fájdalomcsillapítókat, méhösszehúzókat folyamatosan adunk. Hat óra elteltével az infúziót
leállítjuk, az állandó katétert eltávolítjuk, osztályos rooming-in szobába helyezzük át.

Csolnoky Ferenc Kórház
Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya
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