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A Mohácsi Kórház Dr. Csúcs László 

Szülészet-nőgyógyászat Osztály felújítása 

2020-ban a „Családbarát Szülészet” pályázat 

során elnyert 64 millió forintból és a Mohácsi 

Kórház saját forrásaiból valósult meg - a 

COVID-19 pandémia ellenére - a tervezett 

ütemben és a tervezett időre.  

 

A felújított osztály 5 kórteremben és 2 családi 

szobában elhelyezett 15 aktív fekvőbeteg 

ággyal üzemel. A kórházi kubatúrák 

fejlesztésére fordított pénzösszegekhez mérten 

szerény költségvetés ellenére az osztály 

látványos átalakuláson ment át. Valamennyi 

kórteremben saját zuhanyzó és WC 

kialakításra került, a családi szobákban az apa 

jelenlétére is lehetőség van.  

A COVID-19 járvány miatt bevezetett 

látogatási tilalom miatt a családi szobákat 

eleddig csak az anyák tudták igénybe venni.  

 

Az apa és/vagy dúla jelenlétét a szülés során, 

a járvány legnehezebb időszakaiban sem 

korlátoztuk, előírt védőfelszerelés 

használatával folyamatosan biztosítottuk 

ennek lehetőségét. A szülőnőket felvételkor - 

és az utóbbi időben az apákat is - antigén 

gyorsteszttel teszteljük.  

 

Külön részlegen oldottuk meg a COVID-19 

pozitív szülések levezetését és a 

gyermekágyas elhelyezését az újszülöttel 

együtt, ami eltér a legtöbb szülészeten bevett 

gyakorlattól, miszerint az anyát és az 

újszülöttet a szülés után elválasztották 

egymástól.  

A szülőszoba két részből áll, a nagyobb 

helységben 2 db „hagyományos” szülőággyal 

és a kisebb alternatív szülőszobán 1 

franciaággyal, ahol lehetőségük van a 

vajúdóknak vertikális helyzetben, 

szülőszéken szülni, valamint módjukban áll 

nemcsak vízben vajúdni, hanem vízben 

szülni is.  

 

A szakdolgozók és a szülészorvosok 

elkötelezettek abban, hogy a vajúdás 

háborítatlanul (alternatív módon) haladjon 

mindaddig, amíg azt a szakmai irányelvek 

lehetővé teszik, maximálisan figyelembe véve 

a szülőnők kívánságát is.  

 

Az országos trenddel szembe menve 

Mohácson 2020-ban 8%-kal csökkent a 

császármetszések gyakorisága. A 

szülőnőknek lehetősége van természetes 

úton szülni előzetes sectio után, 

medencevégű fekvésnél (akár 

primiparáknál is!) és ikerterhesség esetén is.  

 

Betegeink kifejezetten elégedettek, a szülőnők 

25%-a területen kívülről érkezik. 

 

 

A pályázat melléklete egy fotókollázs a 

felújítás előtti és utáni állapotokról, 

valamint egy nemrég szült 

várandósunk köszönőlevele.  

(Az Édesanya hozzájárult a levél 

továbbításához és személyes adatainak 

kezeléséhez, akár közzétételéhez is.) 

 

  



 

 

 

Köszönet a Magyar Államnak a támogatásért, 

a felújításban résztvevő szakemberek munkájáért,  

hogy a Covid-19 járvány ellenére is  

megvalósulhatott a felújítás és fejlesztés. 
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