
Co przewiduje program kontroli rozwoju dziecka ?
Aspekty medyczne i fizyczne.
Czy pożywienie jest dostosowane do jego wieku?
Kiedy niemowlę  powinno być szczepione?
...
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Serdecznie witamy

W przychodni ONE pierwszymi osobami, 
które spotkacie są wolontariusze.

To Oni zważą I zmierzą  Wasze dziecko  
pilnując  prawidłowego  przebiegu  wyz-
naczonych wizyt.

Wolontariusze dbają o to, by momenty  te 
były też  okazją  do wymiany informacji , 
odpoczynku Oni również, proponując  
Wam I  Waszemu dziecku  różne rodzaje 
zajęć  (pogadanki, kącik zabaw, kącik z  
książkami, zajęcia psychoruchowe, 
masaż dziecka... ).
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Gdzie znaleźć najbliższą konsultację 
prenatalną ?

Adres i godziny otwarcia najbliższej 
przychodni są dostępne na stronie 
internetowej pod adresem www.one.
be. Możliwy jest również kontakt tele-
foniczny:

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

Administracja główna : 02 542 12 11 -  info@one.be
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Kontrola rozwoju dziecka w aspekcie medycznym Tytułem zapobiegawczym Słuchanie i akompaniament

 > Precyzyjny kalendarz, uwzględniający  ważne 
okresy w rozwoju dziecka, przewiduje:

• 15 konsultacji  dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat
• 3 konsultacje  między 4 a 6 rokiem życia

 > lekarz I pracownik medyczno-socjalny (TMS) 
ONE*są  do Waszej dyspozycji, w ramach wyznac-
zonych konsultacji, by zbadać  I zaszczepić  Wasze 
dziecko, zważyć  je, sprawdzić  jak się rozwija  a  także 
,by Was wysłuchać, odpowiedzieć  na Wasze pytania, 
udzielić rad...

Badania realizowane w ramach konsultacji ONE maja wyłącznie  charakter 
zapobiegawczy (prewencyjny). W żadnym wypadku nie mogą one zastąpić roli  

lekarza rodzinnego Waszego dziecka (pediatry lub lekarza ogólnego). Jeśli Wasze 
dziecko jest chore należy zgƚosićsię do niego 

Pracownik medyczno-socjalny przychodni ONE (TMS) jest do Waszej dyspozycji by:

 > Was wysłuchać  I towarzyszyć  Wam w odkrywaniu roli bycia rodzicem, 
odpowiedzieć  na nurtujące Was pytania dotyczące karmienia piersią, snu 
dziecka, jego bezpieczeństwa,przyczyn  jego stanów niezadowolenia , etapów 
rozwojowych….

 > Spotkać  sie z Wami u Was w domu.

 > Informować  Was  o różnych formach zajęć  dla dzieci organizowanych w ramach 
konsultacji ONE takich jak :

• Conferencias
• Juegos
• Rincón de lectura
• Psicomotricidad
• …

Badania lekarskie mają na celu kontroli stanu 
zdrowia I  prawidłowego rozwoju Waszego 
dziecka.

Jeśli nie ma szczególnych 
trudności, Twoje dziecko będzie 

widoczne w wieku ...

15  dni

1 miesiąc

1,5 miesiąca

2 miesiące

3 miesiące

4 miesiące

5 miesiące

6 - 8 miesięcy

9 - 10 miesięcy

12 - 13 miesiąc

14 - 15 miesiąc

18 miesięcy

2 lata

2 roku

3 lata

4 lata

5 - 6 lat

Kalendarz proponowanych 
konsultacji

*rserwis publiczny przy Federacji Wallonia –Bruksela


