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A Szent Lázár Megyei Kórház Szülészeti Osztályán, az anya-, baba- és családbarát szemlélet 

még magasabb szintű érvényesülése érdekében fejlesztésre kerül a szülőszobai, a 

gyermekágyas és az újszülött részleg. 

 

A projektet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja a „Családbarát szülészet 

pályázati program” keretében a „Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött 

intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése – CSBSZ 2018” című pályázati 

felhívás kapcsán.  

 

A támogatás teljes összege: 82.831.000 Ft  

A támogatás intenzitása: 100% 

A projekt időtartama: 2019. január 1 – 2019. december 31. 

 

Kórházunk 1994-ben és 2009-ben kapta meg a „Baba Barát Kórház” címet. A Szülészet-

nőgyógyászati és Újszülött Osztály pedig 2018. áprilisában a „Családbarát Kórházi Osztály” 

címet nyerte el.  

 

A szülőszobai részleg négy elkülönített szülőszobából, egy újszülött ellátó helyiségből, 

illetve a császármetszésre is felkészített szülészeti műtőből áll. A Szülészeti részlegünkön 

kialakításra került egy családbarát szülőszoba is, ahol a kismama otthonos kényelemben, 

mégis minden orvostechnikai segítséget igénybe véve készülhet fel a kisbabájával való első 

találkozásra. 

Jelenleg a kismamák, a hozzátartozójukkal egy ún. zsiliprendszerű váró-öltöző helyiségbe 

érkeznek, ahol az előírásoknak megfelelően előkészülhetnek a szülés levezetésére. Mivel 

mindösszesen egy ilyen öltöző áll rendelkezésre, a több kismama együttes jelenléte nehezen 

kezelhető. Emellett az orvosi és ápoló személyzet is ezt a zsiliputat kénytelen használni. A 

pályázat keretében az orvosok, az ápolók és a hozzátartozók részére egy három utas 

zsiliprendszerű öltöző kerül kialakításra. 

A négy szülőszoba válaszfallal elkülönítve áll rendelkezésre, azonban ezek mégis közös 

beltérben helyezkednek el, így a szomszédos szülőszobákban lévő vajúdó kismamák egyedi 

reakciója és a hozzátartozók jelenléte zavaró hatást kelthet. A nyugalmasabb körülmények 

megteremtésére a szülőszobák harmonika ajtóval kerülnek elválasztásra.   

A fejlesztés részeként a szülészeti részleg 4 db új, korszerű szülőágyat kap, melyek közül 1db 

mulifunkcionális tulajdonságokkal bír. A korszerű multifunkciós szülőágyak nagy mértékben 

segítik a dolgozók munkáját és a kismamák kényelmét, azonban ezek az extrákkal felszerelt 

ágyak szélesebbek a régi típusúaktól, így csak nehézkesen mozgathatók a szülőszobák 

folyosóról nyíló bejáratán, ezért ezek a nyílászárók szélesítésre kerülnek. 

Kórházunkban a vajúdási folyamat elősegítése több eszközzel is lehetséges. A kismamák 

igénybe vehetik a bordásfalat, a fittnes labdákat, valamint egy vajúdó kádat is, illetve a 

fájdalom csillapítására alkalmas gázkeverék segítségét is kérhetik. A közelmúltban 

fejlesztésre kerültek a szülőszobai észlelő berendezések, melynek során új komplex magzati-

anyai észlelő monitorok kerültek beüzemelésre, köztük egy vezeték nélküli vízálló, 

telemetriás (hordozható) CTG fej egység is, ami nem csak mozgási szabadságot ad a 

kismamának, hanem zuhanyozhat, vagy a családbarát szülőszobánkban elhelyezett kádban is 

vajúdhat vele anélkül, hogy egy pillanatra is le kellene mondanunk a magzat életjelenségeinek 

megfigyeléséről. A pályázat keretében beszerzésre kerül újabb 1 db vízálló, telemetriás CTG 



fej egység és 1 db nem vízálló telemetriás fej egység, illetve 3 db CTG gép, emellett 

telepítésre kerül egy minimum 6 CTG gép értékeit egy időben mutató központi monitor is. 

Ezen túlmenően a Szülészeti részleg részére beszerzésre kerül még 1 db inkubátor és 1 db 

baby doppler is. 

 

Az újszülött ápolási részlegen „rooming-in” rendszer működik, így az anyuka és az újszülött 

a nap 24 órájában együtt lehet, de ha az anyuka jelzi, hogy nyugodtabban tudná kipihenni a 

szülés fáradalmait, ha a babája nincs mellette, betolhatja az újszülött részlegre, ahol a 

csecsemős nővérek vigyáznak rá. Az újszülött biztonság, valamint a szorosabb anya-baba 

kapcsolat kialakítására az újszülött részleg részére beszerzésre kerül 1 db inkubátor, 2 db 

újszülött mérleg, 2 db mobil kékfény lámpa, 10 db csecsemő öböl, 1 db neopuff (újszülött 

újraélesztő), 1 db újszülött újraélesztő asztal, 1 db video laringoscop, 1 db CPAP (Sipap) 

lélegeztető készülék és 5 db újszülött ágy.  

 

A gyermekágyas részlegen a projekt keretében az előző évek korszerűsítéséből kimaradt 

kórtermek kerülnek fejlesztésre. Jelenleg a 604-605. kórtermeknek és a 606-607. 

kórtermeknek közös fürdő helyiségeik vannak. A felújítás során a 605-ös és 607-es 

kórtermekben önálló vizesblokkok (zuhanyzó és WC) kerülnek kialakításra. A 604-es és 606-

os kórtermek teljes felújításon esnek át, beleértve a fürdőik felújítását is. A 601-es „családi” 

egyszemélyes kórteremhez tartozó WC + zuhanyzó helyiség újul meg és a 608-as 

kétszemélyes kórteremhez tartozó WC + zuhanyzó is felújításra kerül.  

 

A szülőszobai és a gyermekágyas részlegek felújításával fokozzuk a kismamák komfort 

érzetét, az eszközök beszerzésével pedig az anya biztonságát a vajúdás kezdetétől a 

hazabocsájtás pillanatáig és emelt szinten biztosítjuk az újszülött érkezésének orvostechnikai 

feltételeit. A projekt fontos célkitűzése a nem fiziológiás állapotban született babák gyors és 

hatékony ellátása, amit az új gépek és az inkubátorok beszerzése biztosít. A fejlesztés 

hozzájárul a „Családbarát Kórházi Osztály” címet viselő szülészeti osztályunk professzionális 

működéséhez, és nagy mértékben támogatja a gyermekek világra jöttét segítő orvosaink és 

ápolóink munkáját. 
 

 

 


