Polonais
Wizyty w przychodni ONE mają na celu:

ONE Wam towarzyszy

Kalendarz przewidywanych konsultacji w
okresie ciąży
l

l

l
l
l

Was wysłuchać, udzielić
odpowiedzi na Wasze pytania,
doradzić Wam…
czuwać nad stanem Waszego
zdrowia (badanie ciśnienia,
kontrola wagi ciała) ;
czuwać nad prawidłowym
rozwojem niemowlęcia ;
przeprowadzić badania
ginekologiczne;
skierować na badania
kontrolne przewidziane
w ramach wykrywania
ewentualnych anomalii w
okresie ciąży

1-a ciąża
6-8 tydzień
13 tydzień
17-18 tydzień
23 tydzień
27-28 tydzień
33 tydzień
36 tydzień
38 tydzień
39 tydzień
40 tydzień

2-a ciąża
I kolejne
6-8 tydzień
13 tydzień
19 tydzień
23 tydzień
28 tydzień
33 tydzień
37 tydzień
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12 tydzień

KONSULTACJA
PRZEDPORODOWA
PYTANIA DOTYCZĄCE CIĄŻY?
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PORODU I KARMIENIA PIERSIĄ?

22 tydzień
32 tydzień

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 telefoniczny:

39-40 tydzień
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kontrola przebiegu ciąży przez osoby przygotowane do tego zawodowo

Pomoc, wsparcie

Opieka lekarska
Ekipa z przychodni dla kobiet w ciąży będzie czuwała nad jej przebiegiem, nad zdrowiem Waszym I Waszego dziecka.

Poradnia jest do dyspozycji dla wszystkich rodziców.

Będzie Was informowała o wszelkich przedsięwzięciach (higiena, środki zapobiegawcze) mających na celu prawidłowy przebieg ciązy.

Znajduje się albo w Waszej dzielnicy zamieszkania albo w pobliskim
szpitalu.

Trzy prześwietlenia są przewidziane do wykonania w czasie ciąży I poza przychodnią .

Pracują tam ekipy złożone z osób przygotowanych zawodowo do kontroli przebiegu ciąży:

Przy pierwszej wizycie otrzymacie “książeczka matki”, bardzo ważny document , który
należy przechowywać starannie, bowiem służyć on będzie podczas 9 miesięcy jako
źródło cennych informacji dla różnych osób sprawujących opiekę nad Wami.

akuszerka, lekarz ogólny albo ginekolog
I pracownik medyczno-socjalny.
Towarzyszyć Oni Wam będą przez okres
ciąży czy to w aspekcie medycznym czy
administracyjnym .
Konsultacje są bezpłatne I dostępne
dla wszystkich!

I co w razie poważniejszych problemów?
Jeśli takowe wystąpią , zespół z przychodni skieruje Was do najbliższego szpitala lub innej placówki zdrowotnej, którą sami wybierzecie , w celu wykonania
dodatkowych badań lub zasięgnięcia innej,specjalistycznej porady.
W przypadku choroby dziecka możecie też konsultować Waszego lekarza rodzinnego.
Pracownik medyczno-socjalny (TMS) z ONE *zaproponuje Wam jedno lub kilka spotkań
Na Waszym pierwszym spotkaniu otrzymacie broszurę pt: “ Zostać rodzicem“
Znajdziecie w nim informacje odnośnie uslug proponowanych I dostosowanych do
potrzeb dzieci I rodziców.
Pracownik TMS jest do Waszej dyspozycji podczas całego okresu ciąży
poruszyć z Wami kwestie Was nurtujące takie jak:

I może

>> odżywianie, zmęczenie, praca, przygotowanie do porodu I do karmienia piersią,
sprawy administracyjne, prawa socjalne…
Pracownik socjalny poinformuje też Was o zajęciach organizowanych przez Waszą
przychodnię:
>> przygotowanie do porodu I do karmienia piersią, wieczorne seanse informacyjne, pomoc w zaprzestaniu palenia papierosów...
*Organizacja publiczna przy Federacji Wallonia-Bruksela

