Вітаємо
з народженням вашої дитини

www.healthservicesten-egedal.dk

Ласкаво просимо до Служби охорони здоров'я в
комуні Егедал
Ми пропонуємо домашні візити патронажною сестрою з
народження дитини до приблизно 9 місяців.
Пропозиція є добровільною та безкоштовною.

Студенти
Оскільки центр здоров'я Егедал є місцем навчання для
медсестер та патронажних сестер, то під час візиту вашою
патронажною сестрою, студент також може бути
присутній.

Патронажна сестра може у вас вдома надати поради та
рекомендації щодо вашої дитини, її здоров'я та добробут

В разі хвороби

вашої родини.

Оскільки патронажна сестра відвідує багато сімей і не хоче

Візити

сприяти ланцюжку зараження, важливо відмінити візит

Візити будуть приблизно відбуватися в наступні проміжки

при найменших ознаках захворювання в сім'ї.

часу:

Тварини вдома

1. візит: Первинний візит протягом 7 днів після
народження

У деяких може бути алергія на тварин Заради інших сімей
з алергією на домашніх тварин, а також безпеки

2. візит: Через 1-2 тижні після 1-го візиту

патронажних сестер, ми рекомендуємо, щоб різні домашні

3. візит: Коли дитині близько 7-9 тижнів

тварини були зачинені під час нашого відвідування.

4. візит: Коли дитині близько 4-4 1/2 місяця

Це гарантує, що ми не принесемо алергію на тварин іншим

5. візит: Коли дитині близько 9-11 місяців

сім'ям.

Після кожного візиту наступний візит узгоджується з вами.
Непоганим буде записати будь-які питання, щоб ми могли
обговорити їх під час візиту.
Необхідність додаткових візитів може бути узгоджена з
професійною оцінкою патронажної сестри.
Після останнього візиту ви залишаєтеся закріпленим до
медичної служби до поки дитині не виповниться 16 років,
ви можете звернутися до медичної служби в міру
необхідності за телефоном 7259 6720

Додаткові контакти/поради
Зв'язатися з вашою патронажною сестрою можна по
телефону або через
Шлях здоров'я (Sunhedsvejen) — дивіться візитку,
отриману при 1-му візиті.
Адміністративний співробітник Служби охорони здоров'я
відповість на телефонний дзвінок з понеділка по четвер з
8.00-14.00 за номером телефону 7259 6720 або за
електронною поштою sundhedstjenesten@egekom.dk
Контакти головної патронажної сестри

Післяпологові реакції
Коли вашій дитині виповниться приблизно 7-9 тижнів, ви
будете обстежені на післяпологові реакції, результат
обговорюється з медичним працівником.
При необхідності існує ймовірність групових заходів для
матерів з післяпологовою реакцією. Бесіду також
пропонують і татам..
Профіль патронажної сестри
Патронажна сестра - це навчена медсестра з практичним
PREP курси для батьків
Парам, які проживають з дітьми в муніципалітеті Егедал
можна пройти 2-денні курси.
Курс - це навчальна програма, яка чередує презентації та
розмови, які підсилюють здорове спілкування між парою.

досвідом роботи в дитячій галузі та має півторарічну вищу
освіту за спеціальністю, основна увага приділяється
зміцненню здоров'я та профілактиці у дітей, молоді та
сім'ях.
Патронажна сестра найчастіше працює в шкільному
окрузі, з новонародженими і дітьми, а також школярами.

Зареєструватися можна за sundhedstjenesten@egekom.dk

Патронажна сестра також є консультантом по районним
дошкільним закладам.
Патронажна сестра співпрацює з іншими професійними
групами, такими як педагоги, шкільні вчителі, лікарі
загальної практики, психологи, працівники по особистим
справам, консультанти по моториці, логопед тощо.
Співпраця з іншими професійними групами завжди
здійснюється за попереднім записом та у співпраці з сім'єю
.

Електронний журнал

Пропозиція відкритих дверей
Служба охорони здоров'я проводить заходи відкритих

Патронажна сестра несе зобов'язання про

дверей (Open House) кожні 14 днів у 5 місцях

нерозголошення, службового обов'язку повідомлення

муніципалітету.

інформації відповідним органам влади при необхідності та

Тут у вас є можливість спілкуватися з іншими

обов'язку занесення інформації в журнал. Ви можете

новоспеченими сім'ями та можливість обговорити будь-які

переглядати нотатки журналу, криву висоти/вагу та час

сумніви/занепокоєння з патронажною сестрою. В програмі

наступного відвідування за адресою www.healthvejen.dk

будуть обговорені актуальні медично-професійні теми, ви
можете прочитати, які і де на веб-сайті.

Зайти в систему можна за допомогою NemID.
Якщо ви зареєструєтесь «стежити за змінами на цій
сторінці» (”følg ændringer på denne side” ) під час
відкритих дверей на нашому сайті, ви автоматично будете
повідомлені про зміни в програмі.

Сайт служби охорони здоров'я
На нашому сайті www.healthservicesten-egedal.dk
Ви знайдете всі брошури, на які посилається патронажна
сестра під час відвідувань, а також широкий спектр
хороших та відповідних посилань.
Тут ви також знайдете огляд контактної інформації про
всіх патронажних сестер.

Материнські групи
Патронажні сестри створюють материнську групу, яку
запрошують на першу зустріч відкритих дверей. Після
цього група сама планує, як часто і де будуть відбуватися
зустрічі.

