
 

 

Újszülöttek ellátása a Mohácsi Kórházban 
   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Az egyik legnagyobb öröm az életben, mikor egy újszülött a világra jön. 9 
hónapos várakozás után végre karjainkban tarthatjuk gyermekünket, akit 
annyira vártunk! A Gyermek és a Szülészeti Osztály dolgozói közös 
munkával azon szorgoskodnak, hogy ez az öröm teljes és zavartalan legyen. 
Célunk hogy az esetleg felmerülő problémákra is meglegyen a legjobb megoldás! 

Most tájékoztatást adunk a Kedves Édesanyáknak és Édesapáknak arról, 
hogy telnek az újszülött első napjai: 



Az újszülött ellátása a szülőszobán: 

Születést követően a bőrt szárazra töröljük, a garatot leszívjuk, a 
köldökzsinórt átvágjuk,(melyet kérésre megtehet az Édesapa is) a 
köldökzsinórra köldökcsatot helyezünk. Az újszülöttet betakarva az anya 
mellkasára helyezzük, majd egy rövid ideig nyitott inkubátorban melegítjük, 
mert a testhőmérséklet szabályozása megszületés után átmenetileg nem 
teljes. Ezzel megvédjük az esetleges kihűléstől a babát. Gyermekorvos 
vizsgálja meg az újszülöttet 30 percen belül spontán, zavartalan lefolyású 
szülést követően. Császármetszést követően vagy bármilyen szülési 
rendellenesség esetén az azonnal. 

Az első fizikális vizsgálat során észleljük az esetleges születési sérüléseket, 
fejlődési rendellenességeket, megállapítjuk az újszülött érettségét, mérjük a 
születési méreteit (testsúly, testhossz, fejkörfogat, mellkörfogat), 
szondapróbával meggyőződünk a nyelőcső, illetve a végbélnyílás 
átjárhatóságáról. Az újszülött K vitamin illetve szemcsepp adásában 
részesül. 

Az újszülött ellátása hazaadásig: 

Az újszülött születést követően 4x24 órát tartózkodik a Szülészeti 
osztályon (a 4. életnapon adható haza), ezalatt az időszak alatt nemcsak a 
jelenleg érvényben lévő „Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai 
protokollja Egészséges újszülöttek ellátásáról szülőszobán és a gyermekágy 
ideje alatt” előírásai teljesíthetők, hanem azok a nem kötelező jellegű 
szűrővizsgálatok is megtörténnek, melyet a Gyermekosztály szakmai 
vezetése 2002-től vezetett be a Mohácsi Kórházban született újszülöttek 
ellátásnak javítása érdekében. 

Az Édesanya kérésére 3x24 órával a születést követően is már lehetőség van 
az újszülött hazaadására. Ebben az esetben nem garantálható, minden 
újszülött esetében, hogy elvégezhetők lesznek az általunk eddig végzett nem 
kötelező jellegű szűrővizsgálatok („plussz szolgáltatások”), mint csípőszűrés, 
koponya- és hasi ultrahang vizsgálat, sőt elmaradhat a BCG oltás megadása 
is. A fenti vizsgálatok elvégzését illetve BCG oltás pótlását ebben az 
esetben a szülőnek kell vállalnia! 



Szűrővizsgálatok részletezése: 

Az újszülöttkori szűrővizsgálatok révén lehetőség van a fejlődési 
rendellenességek korai felismerésére, időben történő kezelésére. A tíz éve 
bevezetett tevékenységünk révén számos húgyúti fejlődési rendellenesség 
fenn álltára, illetve központi idegrendszeri elváltozásra (pl.: agykamra 
tágulat) derült fény, melyek a szűrővizsgálatok hiányában nem vagy csak 
későn kerültek volna felfedezésre. 

- Naponta fizikális vizsgálat történik, minden újszülöttet gyermekorvos 
vizsgál meg. 

- Anyagcsereszűrés (48-72 óra között végezhető el, elegendő táplálékbevitelt 
követően) 

- Csípőszűrés (ortopéd szakorvos által) 

- Koponya- illetve hasi ultrahang vizsgálat 

- BCG oltás (48 óra elteltével végezhető, az oltás csoportosan történik) 

- Hallásszűrés (közvetlenül hazaadás előtt) 

Szűrővizsgálatok pótlása: 

- Anyagcsereszűrés: háziorvos végzi 

- Csípőszűrés: Mohácsi Kórház Ortopédiai szakrendelésén (Dr. Montskó 
Péter), telefonos időpont egyeztetés szükséges (69/511-170) 

- Koponya- illetve hasi ultrahang vizsgálat: Mohácsi Kórház- Radiológia 
Háziorvosi beutaló szükséges! 

- BCG oltás: PTE KK Gyermekklinika Légúti Osztályán, telefonos 
időpontegyeztetés szükséges (72/507-535), cím: Pécs, Nyár u. 8. 

Háziorvosi beutaló szükséges! 

- Hallásszűrés: PTE KK Gyermekklinika Audiológián, telefonos 
időpontegyeztetés szükséges (72/507-522), cím: Pécs, Nyár u. 8. Háziorvosi 
beutaló szükséges! 

 

 



- Az Édesanyáknak lehetősége van az ún. rooming in rendszer igénybevételére, 
amikor az újszülött folyamatosan mellette lehet, az esetleges folyadékpótlás 
pohárból történhet a cumisüveg helyett. 

- A mai kor modern tápszerei mellett is az újszülött legfontosabb tápláléka az 
anyatej, mely legalkalmasabb a gyorsan fejlődő szervezet igényeinek 
kielégítésére. Az anyatejes táplálás élettani hatásai mellett elengedhetetlen a 
csecsemő harmonikus lelki fejlődéséhez, az anyagyermek kapcsolat 
kialakulásához és szerepet játszik a későbbi betegségek megelőzésében is. 

Ezért természetesen támogatjuk és segítjük a kizárólagos anyatejes táplálást, 
amennyiben az újszülöttnél nem áll fenn kóros állapot, illetve a súlyesése nem 
haladja meg a 10%-ot! 

  

Abban az esetben, ha az újszülöttnél kóros állapotra (pl.: koraszülés, 
sorvadtság, újszülöttkori fertőzés, szájon keresztüli táplálással nem uralható 
alacsony vércukorszint, etetési nehézségek, stb.) derül fény, vagy az újszülött 
születési súlya 2500 grammnál alacsonyabb, az újszülött további 
gyógykezelése a Csecsemő- és Gyermekosztályon történik! 

Amennyiben az osztály létszáma megengedi, az édesanyának lehetőséget 
biztosítunk, hogy a gyógykezelés időszakára újszülöttjével közös kórterembe 
költözzön. 

  

Kívánjuk, és a célunk is, hogy a terhesség teljes időszaka, valamint a születést 
követő napok egészségben és örömben teljenek minden kedves édesanya 
számára! 

  

 Dr. Kardos Mária PhD Dr. Hartmann Tamás 

 Osztályvezető főorvos Osztályvezető főorvos 

 Csecsemő- és gyermekosztály Szülészeti osztály 


