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277 millióból lehet családbarát a szegedi szülészet – beért a szülők és a babát várók petíciója

A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika az országos Családbarát programban kapott pénzt arra, hogy olyanná váljon, amilyennek már régen lennie kellene. A
bejelentéssel a szülők és a leendő szülők petíciója révbe ért.

Nagyjából egy éve indított petíciót néhány szegedi szülő és a babát váró pár, annak érdekében, hogy családbarát hellyé fejlesszék a szülészeti klinikát. 

A napokban az alábbi örömhírt osztották meg a petíicó alatt olvasható kommentben:

2020-ban kezdődik a fejlesztés, 277 millió forintból a tízágyas kórtermekből kisebbeket építenek,
kialakítanak fürdőszobákat, korszerűsítik az elektromos hálózatot és a vízvezetékeket.
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Vásárolnak 12 darab szoptatószéket, új szülőágyakat és szülőszékeket, sőt, vajúdást segítő eszközöket is beszereznek. A gyerekágyas szobákat is kifestik majd,
és vesznek új ágyakat is - tájékoztatta a Délmagyarországot Németh Gábor, a Szülészeti és Nógyógyászati Klinika igazgatója.

A korszerűsítés azért sem egyszerű feladat, mert 1929.ben épült az intézmény.

Terveik között szerepel még egy modern újszülött intenzív központ építése a klinika kertjében, ezt folyosóval kötnék össze a klinikákkal.

A petíció, amit 3947-en írtak alá, ezt tartalmazza: 

Szeretnék, ha minden szülésnél komoly figyelmet fordítanának az anya egyedi igényeire, lehetősége lenne szülési tervet írni, amit a személyzet
tiszteletben is tart.
 
Szeretnék, ha az anyának lehetősége lenne enni, inni és szabadon mozogni vajúdás alatt.
 
Szeretnék, ha az anyának lehetősége lenne szabadon választott pozíciót felvenni a kitolás alatt is. (Például: guggolás, térdelés, négykézláb helyezkedés.)
 
Szeretnék, ha nem metszenének rutinszerűen gátat első szülésnél sem, illetve szeretnénk, hogy több előzetes császármetszés esetén is legyen lehetősége az
anyának megpróbálkoznia a hüvelyi szüléssel.
 
Szeretnék, ha az újszülöttek megszületésük (mind hüvelyi szülés, mind császármetszés) után rögtön az anyjukra kerülnének és ott is maradhatnának
közvetlen bőrkontaktusban legalább egy órát (aranyóra). Ellátásuk, megfigyelésük ott történne. Ha az anya állapota vagy igénye mást tesz szükségessé,
akkor lehetősége legyen az apának ugyanerre.
 
Szeretnék, hogy minden szülésnél jelen lehessen az apa mellett dúla is, amennyiben ezt az anya igényli.
 
Szeretnék, ha császármetszés alatt és után is az anyával lehetne az általa választott kísérő (apa és/vagy dúla), aki a műtét után tudna neki segíteni az
újszülött ellátásában. Így kiküszöbölhető lenne a császármetszés utáni hosszú szeparáció.
 
Szeretnék, ha minden anya korszerű szoptatási ismereteket kapna, és segítséget nyújtanának a kezdeti szoptatási nehézségek megoldásához.
 
Szeretnék, hogy az édesanya tudta és beleegyezése nélkül ne kapjanak a babák pótlást.
 
Szeretnék, ha minden édesapának lehetősége lenne kézbe venni a gyermekét a gyermekágyas osztályon, ne csak üvegen keresztül láthassa.
 
Szeretnék, ha a gyermekágyas osztályon a babák minden vizsgálatánál lehetősége lenne valamelyik szülőnek jelen lenni.
 
Szeretnék, ha alkalmaznák a Nemzetközi Anya- és Bababarát Szülészeti Ellátásért Kezdeményezés (IMBCO) 10 pontját illetve a Babarát kórházak 10
pontját.

* * *
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