
                      

Consultatiile pentru copiii
 de la ONE

(Traduction en Roumain)



       Calendarul
       vizitelor propuse
                                

                                                                                       Fara dificultati particulare,
                                                                                         copilul dvs va fi vazut
       Pentru:
a examina si a vaccina copilul ,a-l cintari,                                 la virsta de ….....
a-l masura,a-l observa cum se dezvolta,                                                15  zile
pentru a va asculta ,a raspunde la intrebarile dvs,                                   1 luna
sa va dea sfaturi...                                                                                        1 luna si jumatate
                                                                                                                  2 luni
                                                                                                                   3 luni
                                                                                                                   4 luni
                                                                                                                   5luni
                                                                                                                 6-8 luni      
                                                                                                                 9 -10 luni
                                                                                                                  12-13 luni
                                                                                                                   14-15 luni
                                                                                                                      18 luni
                                                                                                                     2 ani
                                                                                                                  2 ani si jumatate
                                                                                                                   3 ani
                                                                                                                    4 ani
                                                                                                                   5 ani
                                                                                                                   6 ani
                                                                                                         § vaccinuri



Obesrvatia medicala a copilului dvs.

                        Examene medicale de calitate.
Pentru a urmari sanatatea si cresterea copilului dvs.

                                     
Numai cu ajutorul unui calendar precis in momentele importante ale vietii copilului dvs:

                                                                       15 examene dela 0 la 3 ani
                                                                         3 examene de la 4 la 6 ani

                                                      Cu rendez vous ,5 copii pe ora cel mult

                                                       O mai mare disponibilitate a medicului si a asistentului social
                                                        a oONE .(TMS),este pentru dvs si pt copilul dvs.

                                                          Intr-o atmosfera placuta.



    Consultatiile copiilor la ONE                                  

   Va puneti intrebari in ceea ce priveste 
    copilul dvs:
                                                                                               Consultatiile ONE 
                                                                                
          Trebuie sa fie vaccinat?                                               Exista pentru a raspunde
                                                                                                 nevoilor dvs si copilului dvs

          Hrana este adaptata?

          V-ar place sa participati 
          la activitati cu copilul dvs?

          Sa intilniti alti parinti ?

          Schimburi de experienta?
               Etc........                         
                                                          



O intimpinare de calitate

Comitetul de benevoli 
va intimpina la
intrarea consultatiei.

El cintareste si masoara copilul
fiind atent la buna desfasurare
a consultatiei.
El supravegheaza ca acesta sa fie 
un adevarat moment de detant
          de schimbare,...

De asemeni el participa 
la elaborarea si la punerea 
la punct a unor serii de 
activitati(conferinte,
colt pt jocuri,colt pentru
lectura,...)



Asculta 
şi de sprijin

De asistent social medical de O. N.E. (TMS) 
       de consultare este disponibil

Pentru a vă ajuta să-ţi găseşti 
   părinţii tăi şi să discute cu 
   te toate se referă la: 
alăptează, tulburări de somn, de siguranţă, mânie, 
de etapele de dezvoltare ... 
s, puteţi răspunde la tine acasa 
   sau de la un moment dat. 
e asemenea, poate vă informa despre 
   organizat de consultare: 
× Conferinţe 
× monede jocuri 
× Reading Corner 
× psihomotorie ... 

 

 



      Daca copilul dvs este bolnav?

Examenele facute la consultatii ONE  sint PREVENTIVE.

Ele nu pot inlocui medicul care trateaza copilul dvs.(pediatru sau generalist).

Daca copilul dvs este bolnav ,chemati medicul de familie.Este important ca acesta sa cunoasca 
bine despre sanatatea copilului si toate tratamentele care i-au fost atribuite.

Copilul dvs v-a beneficia de asemeni de  un control optimal asupra sanatatii.

                                   ONE  este prevantiv

Cind copilul este bolnav  trebuie sa va duceti la mediul de familie sau la medicul tretant.

                                                                        Carnetul copilului
                                                                     poate sa faca legatura
                                                                    intre copil si medicul pediatru.



                Chiar daca nu aveti rendez-vous cu 
medicul ,puteti puteti merge la consultatie

POUR                              a cintari si masura copilul dvs
                                         
                                         sa aveti o intrevedere cu TMS

                                         intilnirea comitetului de benevoli

                                        sa participati la activitati

                                        ........................................................

                                       .........................................................

Zilele, orele si locul permanentelor

                     ONE
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