
CSMEK 

Hódmezővásárhely-

Makó 

BETEGTÁJÉKOZATÓ- 

BETEGEBELEEGYEZŐ NYILATKOZAT OLDAL: 1 / 2 
 

 ÚJSZÜLÖTTEK ROOMING-IN ELLÁTÁSA 

 

FÁJLNÉV:BT– BNY ROOMING-IN-01 

ÉRVÉNYBELÉPÉS IDŐPONTJA: 2018.02.01. 

Az alábbi leírással kívánunk az Ön segítségére lenni és útmutatást adni újszülöttek nappali 

rooming-in kórteremben történő ellátásával kapcsolatban. 

 

Cél: 

Korai kötődés kialakítása anya és gyermeke között, kizárólagos anyatejes táplálás és szoptatás 

támogatása, újszülöttel kapcsolatos ápolási teendők elsajátítása. 

 

Feltételei: 

- Egészséges,  

- Érett 37-42. gesztációs hetet betöltött, 

- 2500 g súly feletti újszülött, ellátását követően rooming-in kórterembe kerülhet, 

amennyiben édesanyja egészségi állapota ezt lehetővé teszi.  

- Fiatalkorú édesanya gyám beleegyezésével vehet részt az ellátásban. 

- Nem helyezhető el közös (több ágyas) rooming-in szobában gondozatlan terhességből 

világra jött újszülött. 

-   Minden más, a fentiektől eltérő esetben a gyermekorvos egyéni elbírálás alapján dönt 

a rooming-inben történő elhelyezésről.  

A rooming-in ellátás további feltétele, hogy az édesanya a kihelyezés pillanatától:  

- vállalja a felelősséget újszülöttje ellátásáért, felügyeletéért,  

- az újszülött követési lapját pontosan vezeti, 

- a higiénés szabályokat betartja, 

- az orvos és a szakszemélyzet utasításait betartja, 

- az eszközöket rendeltetésszerűen használja, 

- elfogadja, hogy látogató nem léphet a kórterembe, sem az újszülött osztályra, (mert 

figyelembe kell venni a szobatársai személyiségi jogait is) de az újszülött bemutatása a 

hozzátartozóknak az ablakon keresztül a látogatási időben továbbra is megoldott. 

 

Aranyóra:  

Az első életórában, amennyiben az újszülött és az édesanya egészségi állapota ezt megengedi, 

- az újszülöttet a mater hasára helyezzük a lepényi szakban 

- újszülött. Az újszülött további megfigyelése is itt történik, ezen időszak alatt 

felügyelet nélkül nem újszülött ellátás után ismét bőrkontaktus, mellre helyezés 

- lehetőség szerint az apával is (bőr)kontaktus 

4 órás megfigyelési időszak után a rooming-in szobában, az édesanya mellett kerül 

elhelyezésre az hagyható.   

Az újszülöttes nővér és a védőnő, a szülészeti osztály szakdolgozóinak támogatásával, 

megtanítja a helyes köldökellátást, tisztába tételt, mellre helyezést, szükség szerint pótlás 

adását. Szorgalmazzák az igény szerinti szoptatást, az anyatejes táplálást, tanácsokat adnak. 

Az először szülő édesanyának lehetőséget biztosítunk az osztályon a fürdetés gyakorlására és 

tájékoztatjuk az otthoni teendőkről. 

Az adaptáció zavara esetén a rooming-in ellátás felfüggesztendő! 

 

Etetés: 

Az első 24 órában szoptatási tanácsadás, segítség nyújtás az anyatejes táplálás 

kivitelezésében. Kizárólag külön kérésre, saját cumisüvegből is itatható (sterilizálása 

osztályon történik). 24 életórás kor után, az anya kérésére, szakmailag indokolt esetben, 

tápszerpótlás is adható.  
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Ápolás: 

Édesanya naponta feljegyzi a vizelet, meconium, majd a széklet ürítésének megtörténtét, a 

szopások(pótlások) mennyiségét a baba ágyán elhelyezett táblázatban. 

 

Napirend: 

Reggeli vizit során valamennyi újszülött vizsgálatára sor kerül, az újszülött osztályon, melyen 

a szülő részt vehet. Ezt követően fél 10-kor kerülnek az újszülöttek a mamás kórtermekbe. 

Ekkor kapnak tájékoztatást az édesanyák a gyermekük állapotáról, haza menetelről. 

Az újszülöttek ellátása este 7 órától az Újszülött Osztályon történhet, amennyiben az éjszakai 

ellátást az anya nem vállalja. (este fél 10 órakor szoptatás van). 

 

Folyamatos kommunikáció: 

A nővérek (újszülöttes, gyermekágyas) rendszeresen ellenőrzik mindkettőjük állapotát. 

 

Minden szobában elhelyezésre kerül: 

- kéz-, és felületfertőtlenítő, 

- az elvárt higiénés szabályok, anyatejes táplálást segítő tájékoztató, 

- a szopás mennyiségének ellenőrzésére mérleg. 

 

Amennyiben szükséges és indokolt, hogy szakszemélyzet felügyelje az újszülöttet, őt 

édesanyja a rooming-in szobában rendszeresített kerekes babaágyban az újszülöttes nővérre 

bízhatja. 

24 órás rooming-in esetén éjszakánként irányfényt rendszeresítünk a kórtermekben, és az 

újszülöttes nővér rendszeres ellenőrzést tart.  

Roomingin-es kiságyakban is légzésfigyelő matracot rendszeresítjük, különösen az éjszakai 

órákban. 

Hazaadás az újszülött és az anya megfelelő egészségi állapotában, leghamarabb 72 órás 

korban történik. 

Kérjük az esetleg felmerülő problémákkal forduljanak Osztályunk dolgozói felé és a 

lehetőségeken belül minden észrevételt megpróbálunk megoldani.  

Osztályunkon való tartózkodásához jó egészséget és pozitív élményeket kívánunk!  

 

Tisztelettel:  

a kórház Szülészeti Osztályának és Újszülött részlegének valamennyi dolgozója 

  

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
 

A rooming-in ellátásról szóló tájékoztatást megértettem, és elfogadom: 

 

Név:__________________________________________________ 

 

 

Dátum: ……………………………………….. 

 

        

 ……… …………………………… 

édesanya aláírása 


