
VÁRANDÓS GONDOZÁSI TERVVÁRANDÓS GONDOZÁSI TERVVÁRANDÓS GONDOZÁSI TERV
Név: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ÜÜÜÜ______________

Dátum __________________________________________________________________________________________ Gondozásba vétel idejeGondozásba vétel ideje

Szülés várható idejeSzülés várható ideje __________________________________________________________________________________________ Első UH vizsgálat dátumaElső UH vizsgálat dátuma

Szülés várható ideje (UH)Szülés várható ideje (UH) __________________________________________________________ Első UH vizsgálatElső UH vizsgálat

Időpont Vizsgálatok ajánlottVizsgálatok ajánlott Ajánlott vizsgálatokAjánlott vizsgálatok Vizsgálatok jelentőségeVizsgálatok jelentősége

 időpontja időpontja

menses elmaradás utánimenses elmaradás utáni nőgyógyászati vizsgálat, nőgyógyászati vizsgálat, nőgyógyászati vizsgálat, terhesség megallapítása, rákszürésterhesség megallapítása, rákszürés

hónapbanhónapban labor terhességi vizsgálat,labor terhességi vizsgálat,labor terhességi vizsgálat, beutalók átadása a beutalók átadása a 

cytologia, kolposzkópia, emlőcytologia, kolposzkópia, emlőcytologia, kolposzkópia, emlő laborvizsgálatokralaborvizsgálatokra

6-11 hét családorvos, várandós kiskönyv kiállitása,várandós kiskönyv kiállitása,várandós kiskönyv kiállitása,

laboratórium  vizsgálati eredmények rögzitése vizsgálati eredmények rögzitése vizsgálati eredmények rögzitése

vérnyomas, súly, labor,vérnyomas, súly, labor,

Rh neg. anyáknál ellenanyagvizsgálatRh neg. anyáknál ellenanyagvizsgálatRh neg. anyáknál ellenanyagvizsgálatRh neg. anyáknál ellenanyagvizsgálat
12-13+6 nőgyógyász UH: NT, 12 hetes szűrővizsgálatUH: NT, 12 hetes szűrővizsgálatUH: NT, 12 hetes szűrővizsgálat Down kór kiszűrése, fejlődési rendell.Down kór kiszűrése, fejlődési rendell.

16 hét nőgyógyász hármas teszt, HBs Aghármas teszt, HBs Ag Down kór, gerinc es koponya fejlődésiDown kór, gerinc es koponya fejlődési

rendellenességek, fertőző májgyull.rendellenességek, fertőző májgyull.

szűrése

18-20 hét nőgyógyász Genetikai ultrahangGenetikai ultrahang fejlődési rendellenességek szűrésefejlődési rendellenességek szűrése

18 hét családorvos vérnyomas, vizelet, szívhang,vérnyomas, vizelet, szívhang,vérnyomas, vizelet, szívhang, aktuális kérdésekaktuális kérdések

haskörfogathaskörfogat

22 hét nőgyógyász

22-23 hét családorvos súly, vérnyomas, vizeletsúly, vérnyomas, vizelet aktuális kérdésekaktuális kérdések

magzati szívhang, haskörfogatmagzati szívhang, haskörfogatmagzati szívhang, haskörfogat

24-28 hét laboratórium terheléses vércukor, vérkep, vizelet,terheléses vércukor, vérkep, vizelet,terheléses vércukor, vérkep, vizelet, terhességi cukorbetegség szürése,terhességi cukorbetegség szürése,

Rh negativ anyáknál ellenanyagvizsgRh negativ anyáknál ellenanyagvizsgRh negativ anyáknál ellenanyagvizsg vérszegénység szűrésevérszegénység szűrése

26 hét családorvos

28-30 hét nőgyógyász UH vizsgálat, flowmetriaUH vizsgálat, flowmetriaUH vizsgálat, flowmetria magzat növekedésének ellenőrzése,magzat növekedésének ellenőrzése,

fejlődési zavarok felderítésefejlődési zavarok felderítése

30 hét családorvos

32 hét laboratórium vérkep, Rh ellenanyag, vizeletvérkep, Rh ellenanyag, vizeletvérkep, Rh ellenanyag, vizelet vérszegénység,vércsoport összeférhetetlenség szűrésevérszegénység,vércsoport összeférhetetlenség szűrése

34-35 hét családorvos

33-35 hét nőgyógyász streptococcus szűrés, flowmetriastreptococcus szűrés, flowmetriastreptococcus szűrés, flowmetria

36-38 hét családorvos súly, vérnyomas, vizelet, szívhangsúly, vérnyomas, vizelet, szívhangsúly, vérnyomas, vizelet, szívhang

37 hét nőgyógyász CTG±streptococcus szűrésCTG±streptococcus szűrésCTG±streptococcus szűrés magzat állapotáról való tájékozódásmagzat állapotáról való tájékozódás

38 hét nőgyógyász CTG + flowmetriaCTG + flowmetria magzat állapotáról való tájékozódásmagzat állapotáról való tájékozódás

39 hét nőgyógyász CTG magzat állapotáról való tájékozódásmagzat állapotáról való tájékozódás

40 hét nőgyógyász CTG + flowmetriaCTG + flowmetria magzat állapotáról való tájékozódásmagzat állapotáról való tájékozódás

41 hét nőgyógyász 2 naponta CTG2 naponta CTG magzat állapotáról való tájékozódásmagzat állapotáról való tájékozódás

42 hét nőgyógyász túlhordás megelozese,magzat állapotáról tájékozódástúlhordás megelozese,magzat állapotáról tájékozódás
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