
 
 
A szülészeti klinikát akkor lehet korán elhagyni, ha az édesanya is, és a baba is jól érzi magát, 
a babát megvizsgálta a gyermekorvos, valamint a baba már elkezdett enni. 
 
Ellenőrzés 
Azokkal a családokkal, akik a szülést követő 6-72 órán belül elhagyják a szülészeti klinikát, a 
klinika tartja a kapcsolatot. 
  
A következő napon egy védőnő telefonál a klinikáról, hogy tájékoztatást kérjen. Ne feledje 
bekapcsolt állapotban tartani telefonját! Az Uppsala és Knivsta járáson kívül lakó családok 
számára szükség esetén személyes látogatást teszünk lehetővé. 
 
Az Enköping, Tierp, valamint Gimo településekhez tartozó családok esetében a helyi anya- és 
csecsemővédelmi központ védőnője gondoskodik az ellenőrzésről és a kontrollvizsgálatról. 
Azokkal a családokkal, akik egy hétvégén hagyják el a szülészeti klinikát, a klinika telefonon 
tartja a kapcsolatot a következő munkanapig.  
 
Nyugodt és biztonságos hazatérés 
Célunk, hogy az újdonsült szülők, a klinika korai elhagyása alkalmával, nagy 
biztonságérzettel térjenek haza, annak tudatában, hogy másnap felvesszük velük a 
kapcsolatot. 
 
A védőnő a telefonbeszélgetés illetve látogatás alkalmával elbeszélget a szülővel, megkérdezi, 
hogyan érzi magát, válaszol a kérdésekre, és szükség esetén tanácsokat ad. Érdeklődik a 
babáról, a szoptatásról, etetésről, hogy a kérdések alapján és szükség szerint információt 
nyújtson, és tanácsokat adjon a baba gondozásával kapcsolatban.  
 
Újszülöttkori sárgaság 
Újszülöttkori sárgaság esetén a baba általában otthon ápolható, de esetenként szükséges lehet 
behozni a kórházba vérvételre és vizsgálatra. 
 
Kontrollvizsgálat 
A klinikát születésük után 72 órán belül elhagyó babákat az alábbi ellenőrzések céljából 
szükséges visszahozni a rendelőbe: 
 
•Védőnő vagy gyermekorvos által elvégzendő vizsgálat 
•Testsúly ellenőrzése 
•PKU-szűrés, ha még nem végezték el 
•OAE-szűrés, ha még nem végezték el 
 
Ha kérdései vannak, segítségre van szüksége a szoptatással illetve egyéb problémákkal 
kapcsolatban, védőnővel is van lehetősége beszélni.  
 
A kapcsolattartó védőnő közölni fogja a kontrollvizsgálat dátumát és időpontját.  
Uppsalában a rendelő a 96-os számú bejáratnál található. Kérjük, az újszülöttek testvéreit ne 
hozzák magukkal a rendelőbe, mivel a helyiségek kicsik, és szeretnénk lecsökkenteni a 
fertőzés veszélyét. 
 
 



Betegtájékoztató 
Uppsalai rendelőnkben kontrollvizsgálat esetén nem kell érkezéskor bejelentkeznie a bejárati 
szinten. Foglaljon helyet a rendelő várótermében, és majd szólítani fogjuk. 


