Nőgyógyászati szakrendelés:
-

A szakrendelés nem beutaló köteles, előzetes időpontegyeztetés
szükséges
Nőgyógyászati műtétek végzése az egynapos sebészeten
Nőgyógyászati szűrővizsgálat évente javasolt, forduljon hozzánk
bizalommal
HPV, illetve egyéb szexuális úton terjedő fertőzések szűrése
Meddőségi kivizsgálás, ultrahanggal vezérelt átjárhatósági vizsgálat
Gyors, térítés ellenében végzett hormondiagnosztika és tumormarker
vizsgálat (CEA- CA 125)
Leletkiadás: Munkanapokon 8:00-9:00 és 13:00-15:00 között lehetséges.

Szeretettel várjuk a kismamákat
várandósgondozáson!
-

Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika csúcstechnológiás
gépekkel, babamozi június 1-től
I. és II. trimeszteri terhességi ultrahang szűrések
Az ultrahang vizsgálaton hozzátartozója is jelen lehet
NST vizsgálat a 38. terhességi héttől
Várandósgondozás során többféle genetikai vizsgálatot választhat
(Integrált-, Kombinált- és Quartett teszt)
Rendelőnkben igény esetén szoptató illetve pelenkázó helyiség biztosított

Elérhetőségünk: Paks, Táncsics M. u. 13.
: 06 75 830 770

A több mint 100 éves múltra visszatekintő védőnői
szolgálat a családok mindennapi ismerőse!

Fogantatás tervezésétől, a várandósságon keresztül a gyermek megszületésén
át az iskolás kor befejezéséig állunk a családok és a gyermekek mellett.
Tevékenységünk igen sokrétű: csecsemő táplálása, növekedés ütemének
nyomon követése, testi és szellemi fejlettség megfigyelése,
státuszvizsgálatok kivitelezése, családi környezet megtekintése, oltások
szervezése, tájékoztatás ezen témákban. Speciális helyzetekben laktációs
(szoptatási) szaktanácsadóval történő konzultációra van lehetőség az
intézmény keretein belül.
Az intézményi feladatok ellátásában: tisztasági szűrés, felvilágosító
előadások tartása, osztályok oltásának és szűréseinek lebonyolítása.

Segítő szándékkal és szeretettel végezzük
munkánkat!

BABA-MAMA KLUB: minden alkalommal más-más gyermekeket érintő
témát beszélünk meg a szülőkkel. A közösségi élményt erősíti,
élethelyzetekre adhat megoldást.
(Szülőket és gyerekeket várjuk havonta egyszer 10-12 óráig a Kincskereső
Gyerekkönyvtárba)
KISMAMA KLUB: A gyermekvállalással, születéssel és a családba való
érkezéssel kapcsolatos folyamatokat, helyzeteket beszéljük meg, ezzel
segítünk eligazodni az információk áradatában.
Minden páros hónap első keddjén kezdődő, öt alkalomból álló felkészítésünk
az ESZI egészségcentrumában)
Érdeklődni: VÉDŐNŐK: Deák F. u. 7., Tel.: 20/88-30-704

Hosszú évek óta folyamatosan működő védőnői klubjaink:
BABAMASSZÁZS TANFOLYAM: segíti az anya-gyermek kapcsolat
kialakulását, elmélyülését, ezen keresztül pedig testi funkciókat stimulál.
(Igény szerint, megbeszélt időpontokban indul)
HORDOZÓS és BABA-MAMA KLUB: az érzelmi kötődés és a válasz kész
gondoskodás segítő eszköze a baba hordozós életmód.
(A szülőket és gyerekeket minden páros hét hétfőjén várjuk 10-12 óráig a
Művelődési Ház alagsori klub helyiségébe.)
Érdeklődni: VÉDŐNŐK: Barátság u. 2.,Tel.: 20/88-30-787

Csoportfoglalkozásaink ingyenesek és nyitottak!
A védőnőink két helyen állnak a családok rendelkezésére:
-

II. sz. Rendelőintézet: Barátság u. 2.,Tel.: 20/88-30-787
III. sz Rendelőintézet: Deák F. u. 7., Tel.: 20/88-30-704

