
 Календар за посещения Детска консултация/ONE/ близо до 
вас... РОДИЛНА КОНСУЛТАЦИЯ 

ONE 

По повод, съобразно нуждите: 
- контрол на артериалното налягане теглото ви или изследване 
урината ; 
- śledzić żywotność i rozwój dziecka  ; 
- наблюдение жизнеността и растежа на бебето ; 
- осъществяване на генекологичен преглед ; 

- предписване прегледи,наблюдения и изследвания по 
повод бременността, … 

За да се запознаете с приемното работно време на консултацията /ОNE/ 
близо до вас, обадете се на Общинският комитет на /ONE/ по 

местоживеене: 

Bruxelles : 
Brabant wallon : 
Hainaut : 
Liège : 
Luxembourg : 
Namur : 

02/511 47 51 
02/656 08 90 
065/39 96 60 
04/344 94 94 
061/23 99 60 
081/72 36 00 

Задавате си въпроси относно 
бременността? 

Кой може да ме консултира? 

Има ли бебето ни нормално развитие? 

Трябва ли да вземем защитни мерки за да предотвратим 
специфични проблеми? 

Как  да се подготвим за раждането и кърменето? 

Къде да раждам? 

Какви административни формалности следват? 

Как да се подготвим за пристигането на нашето бебе? 

... 

ВЪВ СЛУЧАЙ НА ТРУДНОСТИ? 

Професионалисти ви идват на помощ и ви придружават ако е налице 

действителна нужда от специалист в болничната сфера. Детската 
консултация ще ви насочи към определената в случая болница от вашият 

район или болница по ваш избор. В случай на болест, можете да 
направите допитване до вашият личен лекар. 

Консултацията /ONE/ е за да ви придружава в това изключително преживяване! 

1 ви цикл 
6-8 седм. 
13 седм. 

17-18 седм. 
23 седм. 

27-28 седм. 
33 седм. 
36 седм. 
38 седм. 
39 седм. 
40 седм. 

2ри цикл  + 
6-8 седм. 
13 седм. 
19 седм. 
23 седм. 
28 седм. 
33 седм. 
37 седм. 

39-40 седм.. 

Ехограф 

12 седм. 

22 седм. 

32 седм. 

   Можете да се информирате от 
страницата www.one.be 
или телефонирате на 02/542.12.11 
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ПРОФЕСИОНАЛЕН 
СЪПРОВОД 

Изслушване и професионална 
подкрепа 

Качествен медицински съпровод 

Родилните консултации на /ОNE/ са място отворено за всички нови 
родители. 

Те са разположени във вашият квартал или болница. 

Ще бъдете посрещнати от екип специалисти, обучени в израждането: 
акушерки,домашен лекар генеколог и социален работник. Те ще ви 
придружават в медицинско и социално отношение през времето на 

развитието на бременността.. 

Услугите на консултацията са достъпни за всички! 

Медико-социалният работник(ТМS) на консултацията  ще ви 

предложи една или повече срещи, в следствие на едно домашно 
посещение или една консултация. 

През време на първата среща, ще получите бележник 
,,Да станем родители,,/Devenir parents/.Този бележник 

съдържа небходимата информация върху нуждите на детето 
и съответни служби отговарящи за нуждите на деца и родители... 

Служителят(ТМS) е на разположение в качеството ви на 
бъдещи родители за развитие на бременността и детайли 

свързани с нея: 

Екипът от консултацията ще наблюдава раз 

витието на бременноста, бди над здравето ви 
и над вашето бебе. 

Ще бъдете информирани върху здравните и 

предпазни мерки за правилното развитие на 
бременността. 

Всички ехографии-бременност ще бъдат изпи 

сани и извършени извън консултацията. 

хранене, състояние на умора, работа,подготовка на 
раждането и кърмене, административни подробности, 

социални права, … 

Ще ви информира  също за организирани активности на 
вашата консултация: 

През вашето първо посещение, ще получите 
,,Carnet de la mère''/Картон на майката/, 

с  отличителни бележки за бременността. 
Пазете го внимателно! Ще ви служи за всички 

здравни центрове, които ще ви придружават  
през вашите 9 месеца и ще въде източник на 

информация. 

подготовка за раждането и кърмене, информационни 
вечери, поддръжка в спиране на пушенето и т.н. 


