Болница „Надежда“ –
пет ключови предимства
на нормалното раждане
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3. Ти си в центъра

Раждащата жена е в центъра на нашите грижи. Дори
и предварителната Ӝ нагласа да се промени, можем
да предложим алтернатива на грижите, стимулиране
на раждането или неговото медикаментозно обезболяване (за прилагането на епидурално обезболяване
24 часа в денонощието разполагаме с подготвен
екип). Винаги следваме ритъма на раждането и усещанията на жената.

4. Татко в родилната зала

Таткото става част от екипа – той подкрепя раждащата в нейните движения, подпомага я с масаж,
при желание може сам да пререже пъпната връв
на бебето. Ако майката има притеснения относно
присъствието му, може и да излиза от залата.
Практиката показва, че присъствието на партньора
се отразява изключително положително върху процеса на раждане.

Продължение
от предния брой
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5. Раждането е любовна среща
Дълго чакана, бленувана любовна среща. Среща
на трима – ражда се бебе, ражда се МАМА,
ражда се и ТАТКО. Запознаването с бебето
е незабавно – още преди да е отделено от
пъпната връв, то вече е на корема на мама,
а секунди по-късно е в топла прегръдка
върху майчините гърди. Така бебето получава
най-добрия и естествен старт на живота
си. Непосредствено след прерязването на
пъпната връв нашите биолози подсигуряват
качествено събиране, обработка, замразяване
и съхранение на толкова ценните стволови
клетки. Това се случва в специализираната им
високотехнологична лаборатория, която е с
няколко системи за безопасност на пробите и
е само на метри от родилните зали.
Първият урок на мама и бебе – кърменето,
започва още в родилната зала. Първите два
часа след раждането майките са под активно
наблюдение там и здравите бебета не се
отделят от тях и не се къпят. Впоследствие
майката и бебето се превеждат в отделението за родилки, а таткото се изпраща да
отпразнува събитието. Горещо препоръчваме
на майките да бъдат с бебето си 24 часа
в денонощието – това е важно за адаптацията и на бебето, и на майката и подсигурява оптимален старт на лактацията. В
родилното отделение е поместено и богато
оборудвано неонатологично интензивно
отделение с възможност за специализирана
продължителна грижа за деца с проблеми и с
тегло от 1200 грама. Разполагаме с 9 модерни
кувьоза, апарати за вентилация, фотокамера,
термолегла, апаратура за подпомагане на дишането, ултразвукови апарати с възможност
за ранна диагностика на сърдечни проблеми,
за трансфонтанелна ехография и др.

През 2015 г. в „Надежда“
се родиха 1636 бебета.
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