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Tájékoztató a szülés előtt álló nők részére
Ön bizonyára felkészült a szülésre, és tájékozódott a szülés lefolyásáról, az esetleges
beavatkozásokról. Ezek a beavatkozások az Ön és gyermeke(i) egészségének megőrzése érdekében
történnek és a szülés biztonságát szolgálják. Elvégzésükhöz az Ön beleegyező nyilatkozatára is
szükség van.
A szülőszobán történő felvétele után az alábbi vizsgálatokat végezzük el:
- ellenőrizzük a magzat szívműködését,
- illetve úgynevezett belső vizsgálatot végzünk.
A belső vizsgálat a hüvelyen át történik, amelynek során megállapítjuk a méhszáj tágasságát és a
burok állapotát. Mindezeken túlmenően vérnyomásmérést és vizeletvizsgálatot is végzünk.
A szülés előrehaladottságától függően az Önnel történt egyeztetés után kerülhet sor a
szeméremszőrzet leborotválására és a beöntésre.
A vajúdás során gyakran ellenőrizzük a magzati szívműködést kis kézi készülékkel, de
szükség lehet a folyamatos ellenőrzésre is, egy, a hasfalra erősített műszer segítségével.
A szülés haladását, a méhszáj tágulását időközönként belső, hüvelyi vizsgálattal követjük.
Sok esetben szükségessé válik (anyai vagy magzati érdekből) a burok megrepesztése és a
méhtevékenység renyhülése esetén Oxytocin infúzió adása, infúziós pumpa segítségével.
Néha előfordul, hogy a magzatvíz zöldesen elszíneződik, vagy a magzat szívműködése kissé
eltér a normálistól. Ilyen esetben folyamatosan ellenőrizzük a magzat állapotát, hogy kellő időben
tudjunk beavatkozni az érdekében.
A szülés alatt lehetnek kellemetlen érzései, akár fájdalmai is. Ennek csökkentésére
gyógyszeres (injekciós) keveréket alkalmazunk, illetve önbelégző készülék segítségével
gázkeveréket (nitrogén-oxydul-oxygen 50-50 %-os keverékét, kéjgázt) lélegezhet be a
méhösszehúzódások alatt, mindezeket csak abban az esetben, ha Ön óhajtja. Az ezekkel kapcsolatos
tudnivalókat szülésze ismerteti Önnel.
A szülések többsége szülőágyon zajlik. Egyágyas szülőszobánkban együtt lehet azzal, akit
választ. A kísérő a szülőszobán az általunk biztosított védőruhában lehet csak jelen. A műtőbe nem
mehet be.
A vajúdás alatt - az Ön számára kényelmes - bármilyen testhelyzetet választhat.
Rendelkezésre áll nagy gumilabda, bordásfal a vajúdás könnyebbé tételére.
A magzat megszületésekor - amennyiben szükséges - gátmetszést végzünk. A gátseb és az
esetlegesen keletkezett hüvelyfali sérülés ellátása helyi érzéstelenítésben történik. Igen ritkán
sérülhet a végbél, vagy a húgyhólyag is. Ritkán előfordul, hogy a méhlepény, vagy a magzatburok
nem távozik egészben. Ilyenkor kézzel, vagy műszerrel betapintunk a méh üregébe, és a
bennmaradt részeket eltávolítjuk. A műtéti heg ellenőrzése céljából hasonlóan járunk el akkor is, ha
valakinek az előző szülése császármetszéssel végződött.
A legtöbb szülés zavartalanul zajlik. Az esetek egy részében az anya, vagy a magzat, vagy
mindkettő veszélyhelyzete esetén műtéti beavatkozás (császármetszés, fogóműtét, vakuum) válik
szükségessé. Ezeket a műtéteket biztonságosan el tudjuk végezni a nap bármelyik szakaszában. Így

szövődmény (utóvérzés, a nemi szervek, vagy a környező szervek, vagy a magzat sérülése,
gyulladás, bélműködési vagy sebgyógyulási zavar) csak nagyon ritkán fordul elő.
A császármetszést gerinc közeli érzéstelenítésben, vagy altatásban végezzük. Altatásra csak
akkor kerül sor, ha Ön ragaszkodik ehhez, vagy a műtét sürgőssége miatt nincs idő a gerinc közeli
érzéstelenítésre. Erről szükség esetén az érzéstelenítést végző (aneszteziológus) orvos ad részletes
felvilágosítást. Ha sürgős beavatkozásra a szülés kitolási szakában van szükség, akkor a magzat
gyors megszületését a magzat fejére helyezett haranggal, tompa fogóval segítjük. A magzat
érdekében végrehajtott vákuumos szülés vagy a fogóműtét a magzat számára veszélytelen, a
műtétek elvégzése kapcsán ritkán előfordul a hüvelyfal sérülése, melyet biztonságosan el tudunk
látni.
Szükség esetén a szülés folyamán segítségül hívunk más szakorvost is. Bármilyen felmerülő
kérdésére a szülőszoba személyzete készséggel ad további felvilágosítást.
Intézetünkben 24 órás gyermekgyógyász (neonatológus) szolgálat működik.
A fenti tájékoztatást elolvastam, azt megértettem, tudomásul vettem. Tájékoztattak arról,
hogy a fentiekben csak a fontosabb kezelési módokat említették meg.
Módomban állt a szövődményekkel és a felmerülő kezelési eljárásokkal kapcsolatban
további kérdéseket feltenni. Ezzel a lehetőségemmel éltem, kérdéseimre részletes, kielégítő választ
kaptam, azt megértettem, tudomásul vettem. További kérdésem nincs. Ennél részletesebb
tájékoztatást nem igényelek.
A szükségessé váló vizsgálatok, beavatkozások elvégzéséhez hozzájárulok.
Nagykanizsa, 20........ év ....................................... hó .................. nap.
...............................................................
a felvilágosítást és/vagy műtétet
végző orvos

.................................................................
a szülőnő, vagy törvényes képviselő

A törvényes képviselő írta alá, mert a szülőnő kiskorú, vagy
.......................................................................................
A felvilágosítás ellenére sem egyezem bele a következőkbe, és ennek minden következményét
vállalom:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................
a szülőnő vagy törvényes képviselője
A törvényes képviselő írta alá, mert a szülőnő kiskorú, vagy
..........................................................................................

