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Gavote šią informacinę atmintinę, nes užsiregistravote gimdyti Rytų Midlandso gimdymo namų 

(EMNODN) tinklui priklausančiuose gimdymo namuose. 
 

Kas yra gimdymo namų tinklas? 
 

Specializuota priežiūra, vadinama naujagimių priežiūra, kurios kai kuriems kūdikiams reikia po gimimo, ir, 

kurią teikia specialiai apmokytos slaugytojos bei gydytojai naujagimių skyriuje. Naujagimių priežiūra 

organizuojama geografinėse teritorijose visoje šalyje, kur ligoninės tarpusavyje bendradarbiauja ir jų 

tinklas vadinamas Neonatal Operational Delivery Network. Gydytojų ir slaugytojų tinklai dalijasi žiniomis 

bei įgūdžiais, kurie padeda užtikrinti, kad įvairūs priežiūros lygiai būtų prieinami visiems kūdikiams.    
 

Naujagimių priežiūra 
 

Šioje atmintinėje pateikiama informacija apie veiksmus tais atvejais, jei jūsų kūdikis gimtų per anksti, būtų 

per mažo svorio, ligotas arba jį reikėtų operuoti.  
 

Maždaug vienam iš devynių gimusių kūdikių prireikia naujagimių priežiūros paslaugų, o visi Rytų 

Midlandse esantys gimdymo namai dirba kartu, kad suteiktų visapusišką priežiūrą. Naujagimių intensyvioji 

priežiūra yra itin specializuota paslauga, kurią teikia tik keli tam pritaikyti centrai.  
 

EMNODN siekia užtikrinti, kad visi naujagimiai gautų aukščiausios kokybės priežiūrą. Jei jūsų kūdikiui 

reikia naujagimių priežiūros, jus perkels į naujagimių skyrių, kuris geriausiai atitinka jūsų poreikius ir kuris 

yra arčiausiai šeimos namų.  
 

Naujagimių skyriaus kategorijos  
 

Specializuotos priežiūros skyrius (SCU) 
 

Specializuotos priežiūros skyriai skirti kūdikiams, kuriems nereikia intensyviosios priežiūros. Dažniausiai 

tokios priežiūros reikia kūdikiams, kurie gimsta po 32 nėštumo savaitės. Gali reikėti nuolat stebėti šių 

kūdikių kvėpavimą ar širdies ritmą, tiekti papildomo deguonies, primaitinti (kartais vamzdeliu), gydyti nuo 

geltos ar infekcijų ir (arba) padėti atsigauti po kitų lygių priežiūros. 
 

Vietinis naujagimių skyrius (LNU) 
 

Vietiniai naujagimių skyriai skirti kūdikiams, kuriems reikia aukštesnio lygio medicininės pagalbos, 

vadinamosios „didelės priklausomybės“ priežiūros. Dažnai tokia pagalba teikiama kūdikiams, gimusiems 

27–32 nėštumo savaitę. Jiems gali reikėti kvėpavimo palaikymo, papildomo deguonies, trumpalaikės 

intensyviosios terapijos ir (arba) maitinimo per veną (jei jie serga arba yra per maži, kad juos būtų galima 

maitinti per burną).  
 

LNU taip pat teikia SCU priežiūrą vietos kūdikiams. 
 

Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius (NICU) 
 

Naujagimių intensyviosios terapijos skyriuose rūpinamasi kūdikiais, kuriems reikia daugiausia priežiūros. 

Tokios priežiūros reikia kūdikiams, kurie gimsta itin anksti (anksčiau nei 27 nėštumo savaitę arba 

dvynukams ir (arba) trynukams, gimstantiems anksčiau nei 28 nėštumo savaitę), arba tiems, kurių 

kvėpavimą aparatais reikia palaikyti ilgiau nei 48 valandas.  
 

NICU taip pat teikia LNU ir SCU priežiūrą vietos kūdikiams.  
 

Pervežimai dėl chirurginio gydymo 
 

Kūdikiai, kuriuos reikės operuoti, bus perkelti į Karalienės medicinos centrą Notingame arba Lesterio 

karališkąją ligoninę. Jei jūsų kūdikiui reikia širdies operacijos, iš pradžių jis bus prižiūrimas naujagimių 

skyriuje, o vėliau perkeltas į Lesterio karališkojoje ligoninėje įsikūrusį Rytų Midlandso įgimtų širdies ydų 

centrą, kur, jei reikės, bus toliau prižiūrimas ir gydomas.  



Rytų Midlandso naujagimių priežiūros skyriai 
 

EMNODN sudaro vienuolika naujagimių priežiūros skyrių:  
 

Naujagimių intensyviosios terapijos skyriai (NICU) 
 

Lesterio karališkoji ligoninė  (Leicester Royal Infirmary) 

Karalienės medicinos centras (Notingamas) (Queen’s Medical Centre (Nottingham)) 

Notingamo miesto ligoninė (Nottingham City Hospital) 
 

Vietiniai naujagimių skyriai (LNU) 
 

Karališkoji Derbio ligoninė (Royal Derby Hospital) 

Linkolno apygardos ligoninė (Lincoln County Hospital) 

King’s Mill ligoninė (Mansfildas) (King’s Mill Hospital (Mansfield)) 

Nortamptono bendroji ligoninė (Northampton General Hospital) 

Kettering bendroji ligoninė (Kettering General Hospital) 
 

Specializuotos priežiūros skyriai (SCU) 
 

Karalienės ligoninė (Burtonas) (Queen’s Hospital (Burton)) 

Piligrimų ligoninė (Bostonas) (Pilgrim Hospital (Boston)) 

Lesterio bendroji ligoninė (Leicester General Hospital) 
 

In Utero pervežimai  
 

Jei pribuvėja ar akušeris nerimauja, kad jūsų kūdikiui reikės naujagimio priežiūros, jie gali rekomenduoti prieš 

gimdymą perkelti jus į ligoninę, kurioje yra reikiamos sąlygos jūsų kūdikiui. Taip yra todėl, kad Anglijoje atlikti tyrimai 

parodė, jog labai neišnešiotus kūdikius geriau gimdyti ligoninėje, kurioje yra naujagimių intensyviosios terapijos 

skyriai. Vis dėlto, jei in utero pervežimas neįmanomas, visos ligoninės gali suteikti skubią priežiūrą, kurios reikia jūsų 

kūdikiui, kol bus susitarta dėl jūsų vaiko perkėlimo į artimiausią tinkamą naujagimių skyrių.  

Pervežimai EMNODN tinkle  
 

Pasitaiko tam tikrų atvejų, kai jūsų kūdikį gali reikėti perkelti į kitą ligoninę. 
 

Keletas tokių priežasčių: 
 

• jeigu jūsų kūdikis prižiūrimas NICU arba LNU, kuriame jūs neužsiregistravote; Jūsų slaugytojai ir 

gydytojai sieks perkelti jūsų kūdikį į LNU arba SCU kuo arčiau namų, kai jam nebereikės aukštesnio 

lygio priežiūros. Šie skyriai specializuojasi ruošiant jus ir jūsų kūdikį grįžimui namo. 

 

• Siekiant gauti specializuotą priežiūrą, įrangos ar reikia operacijos, kuri atliekama kitoje ligoninėje.  

 

• Jūsų kūdikį gali tekti perkelti į kitą skyrių, nes skyrius, kuriame esate, yra perpildytas. Kiek įmanoma, 

to bus vengiama, tačiau tais atvejais, kai reikės, būsime dėkingi už jūsų bendradarbiavimą bei 

supratimą. Visada užtikrinsime, kad jūsų kūdikis būtų perkeltas į skyrių, kuris gali suteikti jūsų 

kūdikiui reikalingą priežiūrą. 
 

Bus dedamos visos pastangos, kad jūsų kūdikis būtų prižiūrimas tinkamiausiame skyriuje, kuris yra 

arčiausiai namų. Visi pervežimai bus išsamiai aptarti tarp siunčiančiojo ir priimančiojo padalinių. 

 



 
 
Šią informacinę atmintinę sukūrė ir parengė Rytų Midlandso gimdymo namų tinklas.   

 
Daugiau informacijos apie mūsų paslaugas rasite: www.emnodn.nhs.uk  

Pervežimai už EMNODN tinklo ribų  
 

Jei tinklui priklausantys skyriai bus labai užimti, gali tekti perkelti jūsų kūdikį į skyrių už Rytų Midlandso 

tinklo ribų, siekiant užtikrinti, kad jam būtų suteikta tinkamo lygio priežiūra. Mes stengsimės kuo greičiau 

grąžinti jūsų kūdikį į vietos skyrių arba tinklo skyrių, jei jūsų kūdikis yra pakankamai sveikas, kad jį būtų 

galima perkelti.  
 

Kaip mano kūdikis bus perkeltas? 
 

Jūsų kūdikis į priimančiąją ligoninę vyks greitosios pagalbos automobiliu specialiame transportavimo 

inkubatoriuje. Kelionės metu juo rūpinsis apmokyta transportavimo komanda, sudaryta iš naujagimių 

gydytojų bei slaugytojų.  
 

Ar mano kūdikis bus perkeltas be manęs? 
 

Jei jums pačiai vis dar reikia priežiūros ligoninėje, kai tik pasijusite geriau, jus perkels į tos pačios ligoninės 

palatą, kurioje bus tęsiama pogimdyminė priežiūra. Bus dedamos visos pastangos, kad jus pas kūdikį 

perkeltų per 24 valandas arba kuo greičiau po to, kai kliniškai jausitės pakankamai gerai, kad būtų galima 

jus pervežti.  
 

Jei kūdikio perkėlimo metu nesate stacionare, galite keliauti  

greitosios pagalbos automobilyje kartu su savo kūdikiu ir naujagimių pervežimo darbuotojais. 

Pasikalbėkite su naujagimių komanda ir išsiaiškinkite, ar tai įmanoma. 
 

Jei jaučiatės pakankamai gerai, kad galėtumėte būti išrašyta, ir negalite keliauti kartu su kūdikiu, į ligoninę 

galėsite vykti su šeimos nariu ar draugu, naudodamiesi savo transporto priemone (motinoms po cezario 

pjūvio operacijos vairuoti nepatariama). Gausite tėvų pasą, kad užtikrintumėte savo partnerystę ir 

dalyvavimą kūdikio priežiūroje. 
 

Informacija tėvams   
 

Pagrindinę informaciją apie visas EMNODN tinklo ligonines, įskaitant skyrių ir jų patalpų nuotraukas, taip 

pat daug praktinės informacijos neišnešiotų ir sergančių kūdikių tėvams rasite tinklo interneto svetainėje. 

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą arba apsilankykite www.emnodn.nhs.uk   

 

 

 

 

Pagalba ir patarimai 

 

Jei turite klausimų apie pogimdyminę priežiūrą, kreipkitės į akušerių komandą, kuri atsakys į visus iškilusius 

klausimus. Jei turite klausimų dėl jūsų kūdikio priežiūros, kreipkitės į bet kurį mūsų naujagimių slaugytoją ir (arba) 

gydytoją, kurie mielai jums patars. 

 

Daugiau patarimų ir pagalbos dėl naujagimių priežiūros rasite: 

www.bliss.org.uk      

Telefonas: 020 7378 1122 

http://www.bliss.org.uk

