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V-a fost transmisă această broșură informativă deoarece v-ați făcut programare să nașteți la 
maternitatea din cadrul Rețelei de transport operațional neonatal din East Midlands (EMNODN). 
 
Ce este o rețea de transport operațional neonatal? 
 
Asistența specializată de care au nevoie unii bebeluși după naștere este denumită îngrijire 
neonatală, fiind asigurată de asistente medicale și medici specializați din cadrul unei unități de 
neonatologie. Îngrijirea neonatală este împărțită în zone geografice din toată țara, în cadrul 
cărora spitalele colaborează și sunt denumite rețele de transport operațional neonatal. Rețelele 
permit medicilor și asistentelor să își comunice unii altora cunoștințele și abilitățile, acestea 
ajutând la asigurarea diverselor niveluri de îngrijire necesare tuturor bebelușilor.    
 
Îngrijire neonatală 
 
Această broșură vă oferă informații privind cele ce se vor întâmpla dacă bebelușul dvs. se naște 
prea devreme, este prea mic, prea bolnav sau dacă are nevoie de intervenții chirurgicale.  
 
Aproximativ 1 din fiecare 9 bebeluși născuți va avea nevoie de îngrijire neonatală, iar secțiile din 
East Midlands colaborează pentru a oferi întreaga gamă de îngrijire. Terapia intensivă neonatală 
este un serviciu extrem de specializat și se limitează la câteva centre specializate.  
 
EMNODN are scopul de a se asigura că toți pacienții neonatali beneficiază de o îngrijire de cea 
mai înaltă calitate. Dacă bebelușul dvs. necesită îngrijire neonatală, va fi transferat la secția de 
neonatologie care se potrivește cel mai bine necesităților sale și care este și cel mai aproape de 
domiciliul familiei.  
 
Categorii de secții de neonatologie  
 
Secția de terapie specială (SCU) 
 
Secțiile de terapie specială sunt destinate bebelușilor care nu necesită terapie intensivă. În 
general, aceștia sunt copiii născuți după o sarcină de 32 de săptămâni. Aceștia pot avea nevoie 
de monitorizarea continuă a respirației sau a pulsului, de oxigen suplimentar, de ajutor la hrănire 
(uneori cu ajutorul unui tub), de tratament pentru icter, tratament pentru infecție și/sau recuperare 
de la alte paliere de îngrijire. 
 
Secția neonatală locală (LNU) 
 
Secțiile neonatale locale sunt destinate bebelușilor care au nevoie de asistență medicală de nivel 
mai înalt, cunoscută sub denumirea de „asistență cu tratament și monitorizare intensivă”. 
Adesea, aceștia sunt copiii născuți după o sarcină între 27 și 32 săptămâni. Este posibil să aibă 
nevoie de aparate de respirat, de oxigen suplimentar, terapie intensivă pe termen scurt și/sau 
hrănire intravenoasă (dacă sunt prea bolnavi sau prea mici pentru a fi hrăniți pe gură).  
De asemenea, LNU asigură și îngrijirea specifică SCU pentru bebelușii din secție. 
 
Secția de terapie intensivă neonatală (NICU) 
Secțiile de terapie intensivă neonatală îngrijesc bebelușii cu cele mai mari nevoi de îngrijire. Aici 
sunt incluși bebelușii născuți extrem de prematur (o sarcină de mai puțin de 27 săptămâni sau 
gemeni/tripleți după o sarcină de mai puțin de 28 săptămâni) sau cei care necesită conectarea la 
aparate de respirat cu ventilator timp de mai mult de 48 ore.  
De asemenea, NICU asigur și îngrijrea specifică LNU și SCU pentru bebelușii din secție.  
 
Transferuri pentru cură chirurgicală 
Bebelușii care au nevoie de intervenții chirurgicale vor fi transferați fie la Centrul Medical Regal 
din Nottingham sau la Spitalul Regal din Leicester. Dacă bebelușul dvs. are nevoie de intervenție 
chirurgicală pe cord, se va afla mai întâi în îngrijirea secției de neonatologie și apoi transferat la 
Centrul de Cardiologie Congenitală din East Midlands, din cadrul Spitalului Regal din Leicester, 
pentru terapie și tratament continuat, dacă este cazul. 



Secții de neonatologie din East Midlands 
 
Rețeaua EMNODN include unsprezece secții de neonatologie:  
 
Secții de terapie intensivă neonatală (NICU) 

 
Spitalul Regal din Leicester (Leicester Royal Infirmary) 
Centrul Medical Regal (Queen’s Medical Centre (Nottingham)) 
Spitalul Municipal din Nottingham (Nottingham City Hospital) 

 
Secții de neonatologie locale (LNU) 

 
Spitalul Regal din Derby (Royal Derby Hospital) 
Spitalul Județean Lincoln (Lincoln County Hospital) 
Spitalul King’s Mill (King’s Mill Hospital) (Mansfield)) 
Spitalul General Northampton (Northampton General Hospital) 
Spitalul General Kettering (Kettering General Hospital) 

 
Secțiile de terapie specială (SCU) 

 
Spitalul Regal (Queen’s Hospital) (Burton)) 
Spitalul Pilgrim (Pilgrim Hospital) (Boston)) 
Spitalul General din Leicester (Leicester General Hospital) 

 
Transferuri In Utero 
 
Dacă moașa sau medicul dvs. obstetrician au motive de îngrijorare conform cărora bebelușul 
dvs. va avea nevoie de terapie neonatală, aceștia pot recomanda transferul dvs. înainte de a 
naște la un spital care să dețină aparatura necesară pentru bebelușul dvs. Acest lucru este 
necesar deoarece studiile din Anglia au arătat că bebelușii foarte prematuri se descurcă mai bine 
dacă se nasc într-un spital dotat cu secție de terapie intensivă. Totuși, dacă nu este posibil 
transferul in-utero, toate spitalele pot oferi îngrijirea imediată a bebelușului dvs. în timp ce se 
dispun cele necesare pentru transferul bebelușului dvs. la cea mai apropiată secție de 
neonatologie.  
 
Transferuri în cadrul EMNODN  
 
Există câteva situații în care bebelușul dvs. poate avea nevoie de transferul la un alt spital. 
 
Unele dintre aceste motive includ: 
 
• Dacă bebelușul dvs. primește îngrijiri într-o NICU sau LNU unde nu ați fost programată. 

Asistentele și medicii dvs, vor căuta să vă transfere copilul la o LNU sau SCU cât mai 
aproape de casă după ce bebelușii nu vor mai avea nevoie de îngrijiri speciale. Aceste 
secții sunt specializate în pregătirea dvs. și a bebelușului dvs. pentru externare. 

 
• Pentru a beneficia de îngrijire specializată, de echipamente sau intervenții chirurgicale 

efectuate într-un alt spital.  
 
• Bebelușul dvs. poate avea nevoie de transfer într-o altă secție deoarece secția în care vă 

aflați este la capacitate maximă. Ori de câte ori este posibil, acest lucru va fi evitat, dar în 
situațiile în care transferul este necesar, v-am fi foarte recunoscători pentru colaborare și 
înțelegere. Ne vom asigura întotdeauna că bebelușul dvs. este transferat într–o secție care 
poate oferi îngrijirea de care are nevoie bebelușul dvs.. 

 
Vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că bebelușul dvs. este îngrijit în cea mai 
adecvată secție, care să se afle și cât mai aproape posibil de casă. Toate transferurile vor fi 
discutate integral între secțiile care fac transferul și cele care primesc transferul. 



 
 
Această broșură informativă a fost creată și produsă de Rețeaua de Transport Operațional  
Neonatal din East Midlands.   
 
Pentru mai multe informații privind activitatea noastră, accesați site-ul nostru: 
www.emnodn.nhs.uk  

Transferuri în afara EMNODN  
Dacă rețeaua este extrem de aglomerată, poate fi necesar transferul bebelușului dvs. într-o 
secție din afara rețelei East Midlands pentru a ne asigura că bebelușul dvs. primește îngrijirea 
adecvată. Noi vom depune toate eforturile pentru a vă readuce bebelușul la o secție locală sau la 
o secție din cadrul rețelei, cât mai repede posibil, cu condiția ca starea de sănătate a bebelușului 
să permită transportul acestuia.  
 
Cum va fi transferat bebelușul meu? 
Bebelușul dvs. va fi transportat cu ambulanța la spitalul de destinație, într-un incubator special 
pentru transport. În timpul transportului, bebelușul va fi îngrijit de o echipă specializată de 
transport formată din doctori și asistente în neonatologie.  
 
Bebelușul meu va fi transferat fără mine? 
Dacă încă mai aveți nevoie de îngrijire spitalicească, veți fi transferată într-o secție din același 
spital cu bebelușul dvs. pentru îngrijirea postnatală curentă, imediat ce starea de sănătate vă 
permite. Vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că veți fi transferată pentru a fi alături 
de bebelușul dvs. în termen de 24 ore sau cât mai repede posibil după ce starea dvs. clinică vă 
permite.  
 
Dacă nu sunteți internată în momentul transferului bebelușului dvs., veți putea efectua 
deplasarea în ambulanță, alături de bebelușul dvs. și de echipa de transport neonatal. Puteți 
discuta cu echipa de neonatologie pentru a vedea dacă este posibil acest lucru. 
 
Dacă sunteți într-o stare suficient de bună pentru externare și nu puteți călători alături de 
bebelușul dvs., atunci veți putea efectua deplasarea la spital alături de un membru al familiei sau 
un prieten, cu propriul mijloc de transport (mamele care au născut prin cezariană nu au voie să 
conducă). Veți primi un pașaport de părinte pentru a vă asigura de continuarea parteneriatului și 
implicării dvs. în îngrijirea copilului. 
 

Informații pentru părinți  
Informațiile esențiale pentru toate spitalele din EMNODN, inclusiv prezentprile fotografice ale 
secțiilor și dotărilor acestora, alături de multe informații practice pentru părinții bebelușilor născuți 
prematur sau bolnavi pot fi acesate pe site-ul de internet al rețelei. Scanați codul QR de mai jos 
sau accesați www.emnodn.nhs.uk   
 
 
 
 
 
 
Asistență și consiliere 
 
Pentru orice întrebări aveți cu privire la propria dvs. îngrijire post-natală, discutați cu echipa dvs. 
de naștere, care vă va putea răspunde la orice întrebări ați putea avea. Pentru orice întrebări 
privind îngrijirea bebelușului dvs., discutați cu oricare dintre asistentele și/sau medicii noștri 
neonatologi, care vă vor ajuta cu deosebită plăcere. 
 
Further advice and support on neonatal care can be accessed from the following: 
www.bliss.org.uk 
Phone: 020 7378 1122 

http://www.emnodn.nhs.uk/
http://www.emnodn.nhs.uk
http://www.bliss.org.uk

