
As consultas para crianças
do O.N.E

(Traduction en Portugais) 



As consultas para as crianças do O.N.E

Deve ser  vacinado?
A sua alimentação é adaptada?
Gostaria de participar à actividades com a vossa criança?
Encontrar outros parentes?
Trocar experiências?
Etc.…

A partir do janeiro 2004
Uma nova organização das consultas

Para responder melhor às necessidades da vossa criança e os seus!



Um acolhimento de qualidade

O Comité de voluntários acolhe-os
 à entrada da consulta.

Pesa e medida o vosso bebé muito em 
ser atento ao bom desenrolar da consulta.
Vela por que esta seja um verdadeiro momento
 de abrandamento de trocas,…

É assim que participa à elaboração
 e a aposta em obra de uma série de atividades 
(conferências, canto jogos, canto leitura,…).



Um acompanhamento médico da vossa 
criança

Exames médicos de qualidade.
Para supervisionar a saúde e o crescimento da vossa criança.

De acordo com um calendário preciso à momentos que importam da vida da vossa criança:
15 exames de 0 à 3 anos
3 exames de 4 à 6 anos

         • Das encontros, 5 crianças por hora em média
     • Mais grande disponibilidade do médico

 e o trabalhador médico-social do O.N.E (TMS),
 nada que para a vossa criança e para vocês.



Calendário das visitas propostas

Para: 
Examinar e vacinar a vossa criança, pesá-lo, medi-lo, observar como desenvolve-se, ouvi-
los(escutar), responder às vossas perguntas, dá conselhos,…

Excepto dificuldades específicas, a vossa 
criança será vista
À idade….
15 dias
1 mês
1 ½ mês
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6-8 meses
9-10 meses
12-13 meses
14-15 meses
18 meses
2 anos
2 ½ anos
3 anos
4 anos
5 anos
6 anos



Se a vossa criança for doente?

         Os exames realizados tem à consulta O.N.E  são unicamente PREVENTIVOS.

Não podem substituir o médico que trata da vossa criança (pediatra ou não especialista).
Se a vossa criança for doente, feitos chamada tem o seu médico que trata. É importante que este 
conheça efectivamente a saúde da vossa criança e os todos os tratamentos que recebeu.

        A vossa criança beneficiará assim de um seguiu óptima da sua saúde:

A  O.N.E para a prevenção.
No seu médico que trata (pediatra ou não especialista) quando é doente.

A caderneta de ` a
 criança pode fazer a 
relação entre os dois.



Uma escuta e um acompanhamento

O trabalhador médico-social do O.N.E. (TMS) da consulta é disponível

•Acompanhá-los na descoberta do vosso papel de 
parente e abordar com vocês todas as    preocupações:
Allaitement ( amamantar), sono, segurança, cólera, 
etapa do desenvolvimento,…

•Pode encontrá-lo ao vosso domicílio ou aquando de 
uma permanência.

•Pode também informá-los das atividades organizadas 
pela consulta:

 Conferências 
 Canto jogos
 Canto leitura 
 Psychomotricité….



Ainda que não tem encontros com o médico, a 
consulta permanece aberta

Para: 
 Pesar e medir a vossa criança
 ter uma entrevista com TMS
 Encontrar o Comité de voluntários
 Participar à atividades
 .............................................................
 .............................................................

Dias, horas e lugar de permanência:
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