
 

 

Megújult a tatabányai szülészeti, új- és koraszülött ellátás: család- és bababarát kórházba vár-
ják a kismamákat  

A családok igényeit kielégítő korszerű szülészeti, újszülött és koraszülött ellátás feltételeinek 
kialakítása fejeződött be a tatabányai Szent Borbála Kórházban. A több mint 90 milliós állami 
támogatásból megvalósuló beruházás eredményeit sajtótájékoztató keretében mutatták be a 
mai napon.  

A „Családbarát, családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális fel-
tételeinek fejlesztése” című pályázat célja a pozitív szülésélmény megteremtése, olyan terek 
kialakítása, amely az új élet érkezését családközelivé teszi. A pályázaton elnyert forrás segít-
ségével a fejlesztéssel érintett területeken – szülészeten, új- és koraszülött részlegen – 
orvostechnológiai és tárgyi eszközök, műszerek beszerzése több mint 51 millió, a belső építé-
szeti átalakítások közel 39 millió ráfordítással valósultak meg.   

Az újszülött részlegen létrehozott úgynevezett laktációs szobát szakszerű segítség mellett 
bármely napszakban igénybe vehetik majd az anyukák. E szoba belső részében donortej gyűj-
tését és tárolását szolgáló új helyiséget alakított ki a kórház. Ez kiemelt fontosságú, mert pro-
tokoll írja elő, hogy az igen kis súlyú koraszülöttek – amennyiben nem áll rendelkezésre anya-
tej – elsődlegesen donortejjel táplálhatók.  A szoptatási nehézségek megoldására szükség sze-
rint elektromos mellszívó áll rendelkezésre, és kényelmi fotelek szolgálják az anyukák zavar-
talan elvonulását. A kivitelezés során megújult a légtechnika is a Perinatális Intenzív Cent-
rumban. Az állandó hőmérséklet nem csak a gyermekek számára szükséges, de fontos a drága 
és érzékeny műszereknek is. A részlegtől néhány méterre átadásra kerülő két családi szoba 
segíti az édesanyát és édesapát szülővé válásukban. A tartósan, sokszor hónapokig kórházi 
kezelést igénylő koraszülöttek hazaadás előtt szüleikkel, esetleg a testvérrel együtt tölthetnek 
el itt néhány napot az azonnal elérhető és rendelkezésükre álló szakszerű támogatás biztonsá-
gában.  

Családbarát szemléletet tükröz és a családdal való együttlétet támogatják az apák, vagy a szü-
léskísérők elhelyezésének megteremtéséhez kialakított látogatói szobák öltözővel és zuhany-
zóval.  Míg korábban az újszülötteket televízión keresztül láthatták a családtagok, a most ki-
alakított látogató-szobában üvegfalon keresztül tudják megtekinteni őket. A látogató-szoba 
lehetőséget ad az anya, az újszülött és a család többi tagjának a személyes találkozásra. 

A bababarát szemlélet figyelembevételével újultak meg a gyermekágyas egységek, és egy 
fürdőszobával rendelkező kétágyas szobával bővült a részleg. A szobákban elhelyezett új, 
színes babaágyak légzésfigyelővel ellátottak, megkönnyítve az édesanyáknak gyermekük fo-
lyamatos figyelését, és az anyukák már a kórházban hozzászokhatnak ezeknek a készülékek-
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nek a használatához. A beszerzésre került egy melegítőmatraccal ellátott nyitott inkubátor, 
amely lehetővé teszi, hogy az érett és egészséges, de kissúlyú – 2500-2600 grammos – újszü-
lött is az édesanyja mellett lehessen. 

Az újszülött-ellátó és közvetlen szomszédságában elhelyezkedő szülőszobák felszereltsége is 
tovább korszerűsödött. Beszerzésre került két darab modern élesztőasztal, csecsemőmérleg 
hosszmérővel, kékfény lámpa, multifunkcionális szülőágy, a magzatok méhen belüli állapotá-
nak vizsgálatára általánosan alkalmas hordozható és víz alatti mérésre is használható 
cardiotocográf.   

A pályázat során megvalósuló fejlesztések a családbarát szemlélet iránt elkötelezett kórház  
értékrendjét tükrözik. Iránymutató további céljának elérésében: a szülés és gyermekvállalás 
első percei és órái a szülők meghatározó élménye legyen, segítse őket a család  összetartásá-
ban, motiválja későbbi gyerekvállalásukat. 

 

HÁTTÉRANYAG - A Csecsemő-és Gyermekosztály fekvőbeteg részlegein a 0-18 éves 
gyermekpopuláció részére biztosítunk ellátást. Főként belszervi (kardiológiai, pulmonológiai, 
gasztroenterológiai, endokrinológiai), toxikológiai, infektológiai, sebészeti, baleseti sebészeti 
eseteket látunk el, szükség esetén a társszakmákkal együttműködve. A kórházunkban született 
újszülötteket - évi 1200-1300 újszülött - a szülők kívánsága szerint vagy rooming-in, vagy 
hagyományos elhelyezéssel látjuk el. A patológiás újszülött és koraszülött (Perinatális Inten-
zív Centrum) részlegen kerülnek ellátásra a megye más kórházában született betegeket, és a 
központi ágynyilvántartó által ide irányított megyénken kívüli eseteket is.  A Csecsemő-és 
Gyermekosztály elnyerte a Kórházszövetség és a Három királyfi, Három királylány Mozga-
lom által kiírt „családbarát kórházi osztály” címet 2019-ben.  
 

 


