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Szülészet 2003-ban – milyen volt?
Bevezetésként néhány sta-

tisztikai adat az ipolysági kór-
ház szülészeti osztályáról: 2003-
ban 180 szülés volt, ebből 59 az
ipolysági körzeten kívüliek szá-
ma. Csak 19 anyuka szült más-
hol. 183 gyermek jött a világra:
ebből három volt ikerterhesség,
35 végződött császárvágással.

Külön szoba
Elsőként a kórházban, 2003

augusztusában nyitottuk meg
azt az egyágyas szobánkat a szü-
lészeten, amely a nagyobb igé-
nyű pácienseket próbálja kielé-
gíteni. A szoba saját mellékhe-
lyiséggel rendelkezik, van ben-
ne tévé, rádió. A férj-partner itt
nyugodtan lehet gyermekével,
akár minden nap is: kényelmét
egy szabályozható fotel bizto-
sítja. A szoba megnyerte tetszé-
süket, nagy az érdeklődés irán-
ta. Ezért a nőgyógyászaton is
készülünk hasonló szoba meg-
nyitására.

Papás szülés
Az első félévben 10 apuka,

a második félévben már 21 apu-
ka élt ezzel a lehetőséggel. Az
ápolószemélyzet szemszögéből
nézve állíthatom, hogy problé-
mamentesen zajlottak a papás
szülések. A kezdeti nehézsége-
ken túljutva – úgy gondolom –
gyorsan megbékültünk a gon-
dolattal, hogy a szülőszobában
el kell viselnünk az apuka je-
lenlétét.

Már a születés pillanatától
a gyermeknek joga van érezni
mind a két szülő szeretetét, gon-
doskodását. Mivel a szülés a
szülő nő és az újszülött számá-
ra is biztonságosabb a kórház-
ban, lehetővé tettük a partner
vagy valamelyik hozzátartozó
jelenlétét, akiben a leendő telje-
sen megbízik, aki a szülés alatt
mellette áll. Így meghittebbé,
természetesebbé vált a születés.

Gyermekük születésének
közös élménye főleg azon pá-
rok kapcsolatát erősíti, melyek
hosszú szilárd kapcsolatban él-
nek, s ahol nem hiányzik a kö-
zös megbecsülés és empátia.
Az apukának néhány héttel a
szülés előtt el kell döntenie, ott
szeretne-e lenni gyermeke meg-
születésénél, hogy felkészül-
hessen rá. Általában a terhes-
gondozóban közlik a felkészí-
tés időpontját.

Nálunk minden pár indivi-
duálisan készül fel, egyidejűleg
megtekintik a szülészetet is. A
partner jelenléte a szülő nő szá-
mára biztonságérzetet ad. A
partner a szülőszobában történ-

tekre jól reagál, és gyengéden
közvetíti az ápolószemélyzet kí-
vánságait. Ennek köszönhető-
en javul az együttműködésünk
a szülő nővel, aki nem érzi ma-
gát annyira magányosan, job-
ban tűri a fájdalmat, s félelem
helyett a gyermeke születésé-
nek öröme tölti el.

A férfi szabadon választ-
hasson

A férfiak többségének egy
életre szóló élményt jelent, ha
ott lehetnek gyermekük szüle-
tésénél. Bár sokan félnek, hogy
nem tudják elviselni a szülés
látványát, ezért aki nem érzi
magát elég erősnek ehhez, jobb
nem erőltetni. Néhány férfi él
azzal a lehetőséggel is, hogy
bármikor elhagyhatja a szülő-
szobát – kellemesebbé teszi
partnere számára a hosszú vá-
rakozást, majd a szülés bizo-
nyos szakaszában kimegy.

Az alternatív szülés beve-
zetése nálunk is

A 21. század az egészség-
ügy humanizálását hozza magá-
val. A változások bevezetésé-
hez elsősorban pénzre lenne
szükségünk. Néhány módszert,
mely a szülési fájdalmakat
csökkenti és emeli a komfort-
érzést, minimális ráfordítással
nálunk is be lehetne vezetni.

Partoball a szülészetünkön
Partoball /fittlabda/ – ez

olyan speciális anyagból ké-
szült labda, mely nem durran
szét. A szülő nő ülhet rajta,
masszírozhatja vele a derekát.
Nagyon sokan félnek tőle, nem
bíznak hatásosságában, de a-
kik kipróbálták, dicsérik.

Aromatherapia nálunk is
Az aromaterápiánál – gyó-

gyítás illattal – a százszázalé-
kos növényi olajok hatását
használjuk ki. Az angolszász
vidékeken ezek szinte minden-
napos gyógyító eszközök a ter-
hesség, a szülés és a szülés
utáni problémák megoldásánál.
Franciaországban az egészség-
biztosító teljesen megtéríti. A-
zonban nem minden olaj felel
meg, főleg a terhesség 34. heté-
ig. Az aromaterápiával párhu-
zamosan relaxációs zenét szol-
gáltatunk. Persze senkinek sem-
mit nem erőltetünk, s nem zár-
juk ki a saját választású ked-
venc zene hallgatását sem. A
mi munkánk gyönyörű, de nem
könnyű. Néha úgy érezzük,
hogy tovább már nem bírjuk.
Hogyan tovább? Dolgozni úgy,
hogy közben elfogadjuk a vál-
tozásokat, melyeket megköve-

telnek pácienseink érdekei, s
közben figyelembe vegyük sa-
ját és hivatásunk érdekeit. Hi-
vatásos és egyben emberi hoz-
záállásunkkal tudjuk csak a
szülő nőt megszabadítani a fé-
lelmétől és szorongásától. Az
anyukáknak érezniük kell, hogy
értük vagyunk itt, és a nehéz
pillanatokban tudunk és aka-
runk segíteni.

Szívesen adunk tanácsot, a-
kár telefonon is, ha tőlünk ha-
zatérve bármilyen problémá-
juk akad a szoptatásnál. Mun-
kánk eredményességéről, a vál-
tozások pozitív értékeléséről
árulkodik a több mint száz kö-
szönőbejegyzés az osztály fü-
zetébe, melyből néhányat idé-
zek.

Szülők köszönik...
2002. június 12. – Megelé-

gedésünket fejezzük ki és egy-
ben köszönjük az egész kollek-
tíva példás gondoskodását az
anyukákról és a csecsemőkről.

2002. június 25. – Én is
csatlakozom a boldog és hálás
anyukákhoz. A férjemmel kö-

zösen nagyon értékeljük és
köszönjük, hogy lehetővé tet-
ték számunkra, hogy együtt él-
jük át kislányunk világrajöttét
/férjem jelenléte óriási pszichi-
kai támaszt jelentett az egész
szülés alatt/. Szeretném megkö-
szönni az összes itt dolgozó-
nak a gondoskodást, az önfel-
áldozást, a segítőkészséget.

2002 szept. 27. – Semmi
sem lehet szebb a világon, mint
egy gyermek születése. Kö-
szönjük.

2003. jan. 28. – Köszönöm
a szülészet minden dolgozójá-
nak, hogy segítettek a világra
jönnöm. Köszönöm, hogy gon-
doskodtak rólam és édesa-
nyámról, Adrikáról. Köszönöm,
hogy apukám is velünk tölthet-
te ezt a gyönyörű pillanatot.

2003. szept. 19. – Nagyon
hálás vagyok a jó személy-
zetnek, és örülök, hogy itt szül-
hettem.

Lőwy Éva
szülésznő,  a szülészeti és  

nőgyógyászati osztály
főnővére

strukturális alapjaiba irányuló pályázatok előkészítése volt /III. 22./.
– Szigeti László oktatásügyi államtitkár fogadta Lőwy János

polgármestert és Lendvay Tibort, a Pongrácz Lajos Alapiskola
igazgatóját, akik ismertették elképzelésüket az Ifjúsági utcai isko-
laépület felújításáról, kérve az államtitkár segítségét a tervezett be-
ruházás megvalósításához /márc. 22./.

– Képviselői interpelláció alapján megbeszélést hívott össze
a polgármester a Fő téren áthaladó forgalom rendezése érdeké-
ben. A megjelent államigazgatási szervek képviselői szerint a vég-
ső megoldást a központot elkerülő külső autópálya megépítése je-
lentené, míg rövid távon az EU-tagsággal járó egyszerűsített vám-
kezelés teszi majd folyamatossabbá a forgalmat /márc. 23./.

– Lőwy János mérnök, polgármester az ipolysági székhelyű
Fragicslov kft. belga társtulajdonosával és igazgatójával tárgyalt
a cég elképzeléseiről. Mint elmondták, cégük még ebben az évben
saját asztalosüzemet épít a Bernecei utcában található csarnokok-
ban; a jelenlegi helyen hozzáépítéssel bővítik az ülőgarnitúrákat
gyártó részleget /márc. 23./.

– A polgármester és a hivatal elöljárója a Nyitrai Kerületi
Tanügyi Hivatal elöljárójával az önkormányzat által alapított is-
kolák és oktatási intézmények finanszírozásáról tárgyalt /márc. 24./.

– A városháza épületében tartotta évzáró közgyűlését az Ipoly
Eurorégió: értékelték az elmúlt év eredményeit, és elfogadták a 2004-
es munktervet /márc. 25./.

– A városháza dísztermében került sor a pedagógusnap alkalmá-
ból rendezett ünnepségre, melyen a polgármester köszönetet mon-
dott a pedagódusok áldozatkész munkájáért /márc. 26./.

– Lőwy János polgármester hivatalában fogadta az Ipoly-
ságra látogató Rudolf Schuster államfőt. A köztársasági elnök
részt vett a városháza dísztermében tartott összejövetelen is, me-
lyen találkozott az önkormányzat képviselőivel és intézmény-
vezetőkkel /márc. 26./.

(Befejezés a 3. oldalról)

Események, tárgyalások...
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