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ДЕТСКИ КОНСУЛТАЦИИ 
НА O.N.E. 

Задавате си въпроси по отношение 
на детето си: 

Трябва ли да го ваксинирам? 

Да адаптирам ли храненето му ? 

Играете ли си заедно с детето ? 

Срещате ли се с други родители ? 

Обменяте ли опит ? 

и други ... ? 

     от 1ви януари 
2004 

Нова организация 
на консултацията 

   за да отговори на 
вашите и негови 
нужди ! 



Качествено посрещане 

Екип от доброволци 
ви посреща на входа на 
консултацията. 

    Той тегли и измерва вашето бебе 
с необходимото внимание и прецизно 
следи процедурата. 
Бди над всеки детайл, намира мо 
менти за отпускане, за споделяне, … 

Още участва в усвояването и прила 
гането на серия от дейности за деца 
(дискусии,зрителен ъгъл,читателски 
ъгъл,...). 



Mедицинско набдюдение 
на вашето дете 

Kачествени медицински изследвания 

За наблюдение на здравето и растежа на 
вашето  дете. 

Прецизен календар с важни 
моменти за детето : 

  
15 изследвания от 0 до 3г 

 3  изследвания от 4 до  6г 

 По повикване 5 деца на час 

 На разположение лекар и медико 
социален работник на O.N.E (ТМS), 
специално за детето и вас. 

В спокойна атмосфера 



Календар на 
посещенията 

ЗА : 

преглед и ваксиниране на вашето дете, 
теглене, мерене, изследване на развитието му 
изслушване,за да отговорим на въпросите ви, за 
да ви дадем съвети… 

С изключение на проблемни 
случаи, вашето дете ще 
бъде виждано  

на възраст от … 

  15 дни 

   1 месец 
  1½ месец iąca 
   2 месец 

   3 месец 

   4 месец 

   5 месец 

  6-8 месец 

 9-10 месец 

12-13 месец 

14-15 месец 

  18 месец 

    2 години 

   2½ години 

    3 години 

    4 години 

    5 години 

    6 години 



Ако вашето дете 
е болно? 
 

Изследванията направени в консултацията  O.N.E са единственно превантивни. 

Те не могат да заместят вашият личен лекар(педиатър). 

Ако вашето дете е болно, повикайте личният му лекар. Уведомете  
го за състоянието му и всички проведени изследвания. 

Вашето дете ще получи  също оптимална подкрепа за здравето си: 

В  консултацията O.N.E  защитните мерки. 

При личният си лекар(педиатър или общи болести), когато 
е болно. 

Дневникът на детето 
може да бъде връзка 
между двете. 



Изслушване и 
придружаване 

Медико-социалният служител на 
ОNE (TMS) е на разположение  

За да ви придружи в откритието на 
вашата роля като родител и обхване 
всички страни: 

кърмене, спане, сигурност, гняв, 
етапи на развитието, ... 

Можете да се срещнете на ваш терен 
или в консултацията. 

Ще бъдете информирани за детски 
активности: 

 конференции 

 зрителен ъгъл 

 ъгъл четене 

 психомоторика … 



 

Дори ако нямате среща с 
лекар,консултацията остава 
отворена 

За  тегли и мери вашето дете 

има поддръжка със здравният TMS 
служител 
 се среща със екипа от доброволци 

 участва в дейностите 
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