Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Oddział Noworodkowy i Patologii Noworodka
KIEROWNIK ODDZIAŁU

lek. Ewa SAROTA-OLESIAK
pediatra, specjalista neonatolog

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

piel. dypl. Bogumiła STANISZ
specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego

Lekarze:
lek. Dorota LACHOR – z-ca Kierownika Oddziału, specjalista neonatolog
lek. Bożena WOJTAS - specjalista neonatolog
lek. Walentyna RATUSZYŃSKA – w trakcie specjalizacji z pediatrii

Kontakt:
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Sekretariat: 18/ 33-01-700 w. 813
Dyżurka lekarska: 18/ 33-01-732
Dyżurka pielęgniarek -czysty: 18/ 33-01-734
Dyżurka pielęgniarek -septyk: 18/ 33-01-733

Charakterystyka oddziału:
Oddział świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia noworodków, urodzonych z porodów
fizjologicznych, patologicznych, cięć cesarskich oraz urodzonych poza szpitalem.
Uzyskał II stopień referencyjności w trójstopniowym Programie Opieki Perinatalnej, co oznacza, że poza opieką nad
dziećmi zdrowymi prowadzi także intensywną terapię noworodka i opiekę ciągłą.

Wyposażony jest w nowoczesną aparaturę do monitorowania i podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych
noworodków jak: inkubatory otwarte i zamknięte, respiratory, neo-puff, CPAP, Infant-Flow, pulsoksymetry, oksymetry,
kardiomonitory oraz oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia leczenia i pielęgnacji chorych noworodków: pompy
infuzyjne, lampy do fototerapii, aparat EKG, aparat USG, aparat do przesiewowego badania słuchu, komora laminarna,
podgrzewane łóżeczka wodne.
Oddział pracuje w systemie rooming-in, co zapewnia nieograniczony kontakt matki i dziecka od chwili urodzenia do
wypisu ze szpitala. Zaangażowanie pracowników oddziału w promowaniu naturalnego karmienia piersią zaowocowało
uzyskaniem certyfikatu „Szpitala przyjaznego dziecku”. Ponadto pracownicy oddziału mają swój udział w osiągnięciu
przez szpital wysokiej pozycji w rankingu „Rodzic po ludzku”.

Personel Oddziału Noworodkowego współpracuje z Personelem Oddziału Ginekologii i Położnictwa.
Lekarz specjalista neonatolog asystuje na sali porodowej przy każdym porodzie, aby w razie potrzeby podjąć
natychmiastową resuscytację nowonarodzonego dziecka.
Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarza neonatologa.
Lekarze i pielęgniarki biorą udział w wielu szkoleniach neonatologicznych, utrzymując wysoki poziom profesjonalnej
opieki medycznej.
Przy oddziale funkcjonuje Poradnia Oceny Rozwoju Dziecka i Poradnia Laktacyjna, z której mamy mogą korzystać po
wyjściu ze szpitala.

Utrzymanie i doskonalenie w praktyce standardów i procedur przyjaznych dziecku a także jego rodzicom jest możliwe dzięki ciągłym
szkoleniom laktacyjnym personelu i udział w konferencjach naukowych.
Obecnie w Oddziale Noworodkowym i Patologii Noworodka pracują dwie panie pielęgniarki posiadające tytuł: Certyfikowany Doradca
Laktacyjny.

Liczba łóżek: 24 łóżeczka, 10 inkubatorów
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Lokalizacja: III piętro budynku głównego szpitala

Tytuł "Certyfikowany Doradca laktacyjny" dla dwóch
pielęgniarek naszego oddziału...
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