ALBANAIS
Një pritje cilësore

Vullnetarët do t’ju presin me mbërritjen
tuaj në konsultore.
Në bashkëpunim me prindërit, ata
peshojnë dhe masin beben tuaj duke
qënë të vëmendshëm për mbarëvajtjen
e konsultimit.

ONE ju shoqëron
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Ata kujdesen që ky të jetë një moment
vërtet shkëmbimi e çlodhjeje, duke ju
propozuar juve dhe fëmijës tuaj, një seri
aktivitetesh (konferenca, lojra, lexime,
psikomotorike, masazh për beben…).

PYETJE NË LIDHJE ME FËMIJËN TUAJ ?

Konsultimi për fëmijët afër jush…
Për të njohur adresën dhe oraret e
konsultores për fëmijët më afër jush,
vizitoni sitin www.one.be ose telefononi në Administratën nënrajonale
të ONE-së të provincës tuaj :

Administrata qëndrore : 02 542 12 11 - info@one.be
Bruxelles : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut : 065 39 96 60 - asr.hainaut@one.be
Liège : 04 344 94 94 - asr.liege@one.be
Luxembourg : 061 23 99 60 - asr.luxembourg@one.be
Namur : 081 72 36 00 - asr.namur@one.be

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél : 02 542 12 11 / Fax : 02 542 12 51
info@one.be - one.be

ONE.be
Avec le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles
et de la Loterie Nationale

Traduction: SETIS Wallonie

Ç’farë kujdesi shëndetësor të ndjeki për fëmijën tuaj?
Ç’farë mbështetje duhet dhënë në zhvillimin e tij?
A është i përshtatshëm ushqimi i tij?
Kur duhet të vaksinohet ?
...

ONE.be

Kujdesi mjekësor për fëmijën tuaj

Masa parandaluese

Një dëgjim dhe shoqërim
Pononjësi mjekësor-social i ONE-së (PMS) është i disponueshëm për:

Me ekipin e konsultimit, mjeku ekzaminon,
peshon, matën, vaksinon dhe vështron zhvillimin e fëmijës tuaj.
Si prindër, ju bëni pyetje në lidhje me të qënurit prindër? Mjeku dhe PMS-ja janë gjithashtu
aty për t’ju dëgjuar, përgjigjur pyetjeve tuaja
dhe për t’ju dhënë këshilla...
Këshillimet janë të destinuara për fëmijët nga
mosha 0-6 vjec të shoqëruar nga familjet e tyre.
Sipas një kalendari preçiz, shumë takime janë
të organizuara :
• 15 kontrolle nga 0 deri 3 vjeç
• 3 kontrolle nga 4 deri 6 vjeç
Ekzaminime mjekësore falas cilësore për të
siguruar shëndetin dhe rritjen të fëmijës tuaj.

> T’ju shoqëruar në zbulimin e rolit tuaj si prind e diskutuar me ju preokupimet tuja
të ndryshme: të ushqyerit, gjumi, siguria, zemërimi, etapat e zhvillimit…

Kalendari i vizitave të propozuara

> T’ju takojë në shtëpinë tuaj, ose në lokalin e konsultimeve ose gjatë permanencave
> T’ju informojë në lidhje me aktivitetet e organizuara nga konsultori :

me përjashtim të vështirësive të
veçanta, fëmija juaj do kontrollohet në moshën:

•
•
•
•
•

15 ditë
1 muaj
1 muaj e gjysëm
2 muaj

Informohuni ju pranë konsultorit tuaj për të mësuar më shumë rreth aktiviteteve të
propozuara.

3 muaj
4 muaj
5 muaj
6 - 8 muaj
9 - 10 muaj
12 - 13 muaj
14 - 15 muaj
18 muaj
2 vjeç
2 vjeç e gjysëm
3 vjeç
4 vjeç
5 - 6 vjeç

Kontrollet e realizuara në konsultoren e ONE-së janë vetëm PARANDALUESE.
Me qëllim që fëmija juaj të përfitojë nga një ndjekje optimale për shëndetin e tij :
takim në ONE për parandalimin dhe tek mjeku i familjes (pediatër ose i
përgjthshëm) kur ai është i sëmurë

*organizëm publik në federatën Walloni-Bruksel

Konfernca
Lojra
Lexime
Psikomotorike
…

