Oddział Patologii Noworodka

ZAPEWNIAMY:
– sale z łóżeczkiem i kącikiem do pielęgnacji dla noworodka;
– fachową opiekę położniczą i neonatologiczną;
– pomoc przy pielęgnacji i nauce karmienia piersią;
– mikrofalówkę do podgrzewania jedzenia oraz mikrofalówkę do dezynfekcji akcesoriów do karmienia dzieci, lodówka
dla pacjentek.

W oddziale tym leczone
są noworodki wypisane z OITN
oraz noworodki przedwcześnie urodzone niewymagające
wspomagania oddechu. Przebywają tu także nowo narodzone dzieci wymagający
wzmożonego nadzoru.
Zapewniamy pomoc psychologiczną rodzicom.
Rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie proponujemy zajęcia w Szkole
Rodziców Wcześniaka. Zajęcia w szkole odbywają się co
tydzień i są bezpłatne.
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Oddział Położniczy

Po wyjściu ze szpitala
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

fot. P. Klimek

Każdy noworodek wymagający wspomagania oddechu (noworodek chory urodzony w terminie, noworodek
urodzony przedwcześnie z małą masą ciała) jest leczony
w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (OITN). Oddział
jest wyposażony w najwyższej klasy sprzęt ratujący życie
najmłodszych pacjentów.

W Specjalistycznej Poliklinice działa Poradnia Neonatologiczna, gdzie monitorowane i leczone są niemowlęta po pobycie
w OITN i Oddziale Patologii Noworodka. Rodzice wcześniaków
oraz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi mogą korzystać
z opieki Dziennego Oddziału Rehabilitacji Noworodka, gdzie
oferowane jest leczenie fizjoterapeutyczne.
W Polikilinice działa też Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla kobiet oraz rodziców dzieci do 3 roku życia.

Rzeczy osobiste

Nasz szpital

Na trzy tygodnie przed
planowanym terminem porodu należy przygotować
następujące rzeczy:
– szlafrok, koszule
nocne bawełniane do karmienia piersią, bieliznę bawełnianą;
– skarpetki, kapcie,
klapki pod prysznic;
– biustonosz laktacyjny, wkładki do biustonosza, chusteczki higieniczne, ręczniki, przybory toaletowe,
kosmetyki;
– obuwie na zmianę dla osoby towarzyszącej przy porodzie;
– woda niegazowana, kubek.

Izba Przyjęć
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dokument tożsamości, numer NIP pracodawcy, kartę przebiegu ciąży oraz opracowany wraz z lekarzem prowadzącym plan porodu. Jeżeli nie ma Pani planu porodu,
to wszystkie oczekiwania Pani wobec porodu uzgodni Pani
z położną w sali porodowej.
Wyniki badań:
– grupy krwi i Rh z pieczęcią laboratorium i imienną osoby
wykonującej badanie;
– WR, HbsAg;
– cytologii, posiewu z kanału szyjki macicy;
– OGTT, USG oraz inne badania wykonywane w ciąży.
Prosimy pamiętać o konsultacjach specjalistycznych
oraz kartach wypisowych ze szpitali.
Do porodu nie jest potrzebne skierowanie.
Do planowego cięcia cesarskiego potrzebne będą dodatkowo takie badania, jak: układ krzepnięcia krwi (wynik najpóźniej sprzed 2-3 dni), morfologia, elektrolity,
badanie ogólne moczu. Skierowanie do cięcia cesarskiego
z zaświadczeniem uzasadniającym wskazanie do operacji.
Do planowego cięcia cesarskiego należy zgłosić się w wyznaczonym dniu rano na czczo (bez jedzenia, picia, żucia gumy,
palenia papierosów) po uprzednim zapisaniu się w Izbie
Przyjęć pod nr. tel. 22 59 66 122.
Należy zmyć lakier z paznokci i nie zabierać ze sobą
wartościowych przedmiotów i biżuterii

Dla dziecka

Blok Porodowy
Rodząca może korzystać z klimatyzowanej sali porodowej
ze sterowanym łóżkiem, łazienką, kącikiem do pielęgnacji
noworodka, drabinką i piłką. W pierwszym okresie porodu jest
możliwość poruszania się po sali, korzystania z prysznica.
Możliwe jest farmakologiczne łagodzenie bólu porodowego.
Proponujemy również inne metody łagodzenia bólu porodowego, jak:
– kąpiel relaksacyjna –
w każdej sali porodowej znajduje się łazienka wyposażona
w prysznic z dyszami natryskowymi, zapewniającymi delikatny
i relaksujący masaż;
– żelowe okłady rozgrzewające – rozluźniają mięśnie;
– elektrostymulator TENS,
zakładany w okresie okołoporodowym na plecach – sprawdzony klinicznie, zapewniający
nieinwazyjną, niefarmakologiczną
i skuteczną terapię przeciwbólową;
– znieczulenie wziewne podtlenkiem azotu.

Noworodek może być ubrany we własne rzeczy i pielęgnowany własnymi kosmetykami. Przydadzą się: cienkie
i ciepłe kaftaniki, jednorazowe, flanelowe i tetrowe pieluchy, czapeczki, śpiochy,
body, skarpety, rękawiczki,
kocyk, chusteczki do pielęgnacji.
Bielizna noworodka powinna być wykonana z naturalnych włókien, najlepiej
bawełny. Wszystkie te rzeczy muszą być świeżo uprane
Zapewniamy stały kontakt z dzieckiem od urodzenia
w specjalnym proszku do prania dziecięcej bielizny oraz
z przerwami na niezbędne badania.
wyprasowane.
W dniu wypisu w sezonie zimowym należy przynieść grubDla zapewnienia bezpieczeństwa dziecka i Pani Blok Poszy kocyk, śpiwór, ciepłą czapkę, sweterek, kombinezon lub
rodowy wyposażony jest w system monitoringu porodu oraz
dodatkowy ciepły kocyk.
Zmotoryzowani rodzice powinni mieć ze sobą specjalne ma dwie sale do cięć cesarskich.
nosidełka pełniące funkcję fotelika samochodowego dla
niemowląt.
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Prosimy zabrać ze sobą:

Do porodu należy zgłosić się do Izby Przyjęć szpitala,
która znajduje się od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego.
Osoba towarzysząca również przygotowuje się do porodu
w Izbie Przyjęć – tu przebierze się w odzież ochronną, w wyznaczonej szafce zostawi wierzchnie ubranie i obuwie. Osoba
towarzysząca posiłki może kupić w barze (poziom -1). Na terenie szpitala nie wolno palić tytoniu i spożywać alkoholu.
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Co zabrać ze sobą do szpitala?

