Болница „Надежда“ –
пет ключови предимства
на нормалното раждане
С две ръце за нормалното раждане:
ние подкрепяме вашия избор
При проследяването на бременността всяка жена научава
какви са нейните лични възможности за нормално раждане. В
безплатното ни училище за бременни ние подробно запознаваме бъдещите родители с родилния процес, възможните
усложнения, предимствата на нормалното раждане за майката
и за бебето и начините за медицинска намеса и обезболяване.
Три пъти седмично по време на Дните на отворени врати в
„Надежда” бъдещите родители получават достъп до родилната зала и отделението за родилки и бебета. Спокойствието и
увереността на бременните са от ключово значение и затова
заедно обсъждаме възможностите и решенията както преди,
така и по време на самото раждане. Всяка бременна може да
изготви собствен план за раждането, към който се придържаме максимално стриктно.
Разполагаме с модерно оборудвана лаборатория за диагностика
и контрол (клинична, микробиологична, имунологична, генетична), образна диагностика, рентген, компютърен томограф и
др., които дават възможност за оптимална преценка и прогнозиране на начина на протичане на раждането.
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Като у дома
Постарали сме се да преодолеем
„страшния” вид на родилната зала,
като същевременно спазваме стандартите на медицината. Мебелите
в залите, аранжирането, подовите
и стенните им покрития създават
максимален комфорт за раждащата.
Например мултифункционалните родилни легла – с един бутон от легло
за почивка и сън се превръщат в
родилно легло или гинекологичен стол.
Дори дезинфектантите в залите по
нищо не напомнят за болнична среда.
Вярваме, че раждането е естествен
физиологичен процес и затова сме
подсигурили естествени помощни
средства – топки за раждане, подкрепящ слинг, шведска стена, баня
с течаща топла вода, меки дюшеци
за различни пози на пода. С тяхна
помощ раждащата жена може да се
движи, да релаксира, да прилага естествени техники за подпомагане на
раждането, както и да се обезболява
с помощта на насочена топла водна
струя. Съветваме бременните да си
подготвят любима музика, която да
звучи в залата, дори да танцуват с
партньора си, защото музиката е
средство за релаксиране, дава ритъм
за движение, засилва позитивния
спомен от раждането.
Препоръчваме на бременните да
си вземат вода в удобна опаковка
(при нас приемът на вода е разрешен), захарни бонбони, чехли за баня,
фотоапарат и разбира се, бъдещия
татко. Всичко, което би могло да
допринесе за техния комфорт, е
добре дошло.
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