Tájékoztató
a
Családvédelmi Szolgálatról

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Ha Önöket a várandós állapot olyan súlyos válsághelyzetbe hozta, hogy a terhesség megszakítását mérlegelik, forduljanak bizalommal a Családvédelmi Szolgálathoz. Nálunk meghallgatásra, megnyugtatásra, támogatásra, információra számíthatnak annak érdekében, hogy a válsághelyzet megoldására Önökkel együtt közösen pszichés, orvosi, szociális és egyéb támogatási lehetőségeket találjunk. A tanácsadáson nyugodt körülmények között átgondolhatják a helyzetet, a válságot előidéző tényezőket és azok megoldásának lehetőségeit. Ennek érdekében kapnak tájékoztatást a támogatást nyújtó állami és civil szervezetekről, a rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és a gyermekek után járó ellátásokról és az örökbeadás lehetőségéről. A tanácsadás minimum kétszeri megjelenést igényel, melyre - ha lehet - az anya és az apa együtt jöjjön el. Kérjük, ne hamarkodják el a felelős döntést! Előfordulhat, hogy több beszélgetésre van szükség, melyre biztosítunk lehetőséget. Ha Önök mégis úgy döntenek, hogy a szülői szerepet nem tudják vállalni és az örökbeadás lehetőségével sem  kívánnak élni, akkor legkorábban az első megjelenést követő harmadik napon kérhetik a terhességmegszakítást. Ez esetben információt kapnak annak körülményeiről, a testi és lelki rizikó tényezőiről, az utógondozás lehetőségeiről, valamint a fogamzásgátlás személyre szóló módszereiről.
A beavatkozásig még bármikor megváltoztathatja döntését (!)
Tekintettel arra, hogy komoly döntés előkészítéséről van szó, a tanácsadás időtartama legalább 30-40 percet vesz igénybe, és előfordulhat, hogy valamennyit várakoznia kell. Ezért kérjük, kiskorú gyermekét ne hozza magával.
Megértését köszönjük.
A Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) szolgáltatásai
I.	Családtervezési tanácsadás
•	Gyermekvállalás
Mi az, ami megtehető a leendő gyermek egészsége érdekében
•	Fogamzásgátlás
Személyre szóló módszerek
(előnyök, hátrányok, hatásmechanizmusok)
•	Felkészítés a nőgyógyászati és egyéb vizsgálatokra
II.	Ifjúsági tanácsadás
•	Egészséges életvezetés
Felnőtté válás
(testi-lelki változások, önismeret, rizikótényezők, megelőzés)
•	Párválasztás-családalapítás
(női, férfi szerepek, egymással szembeni elvárások, felelősség, szeretet, szerelem, a harmonikus párkapcsolat, a család szerepe, az élet tisztelete, védelme)
•	Fiatalkorúaknak házasságkötés előtti tanácsadás
III.	Családvédelmi tanácsadás
•	Családtámogatási ellátási formák
•	Tanácsadás súlyos válságban lévő, a terhesség
megszakítás gondolatával foglalkozó párok (nők) részére
Módszerek:
Egyéni és páros tanácsadás, csoportfoglalkozás. CSVSZ munkatársai főiskolát végzett védőnők.

Az ország egész területén a Családvédelmi Szolgálat szolgáltatásai térítésmentesek.

Családvédelmi Szolgálatok elérhetőségei Vas megyében

9700 Szombathely, Sugár u. 9.
Telefon: (94) 506-327
Előjegyzés: H. K. CS. P. 8:00 – 9:00

9900 Körmend, Szabadság tér 4.
Telefon: (94) 594-283
Mobil telefon: 06-30/462-13-02
Előjegyzés: H. és CS.  8:00 – 9:00

9600 Sárvár, Várkerület. 4.
Telefon: (95) 320-277
Mobil telefon:06-70/662-02-28
Előjegyzés: H. és CS. 8:00 – 9:00



Szíveskedjék minden esetben
előzetesen telefonon 
időpontot kérni!


Felelős kiadó: VMKH Népegészségügyi Főosztály






