
Cum este urmărit din punct de vedere a sanătății  
copilul dumneavoastră ?

Ce insoțire pentru dezvoltarea sa ?

Alimentația sa este corespunzătoare ?

Când  trebuie sa fie vaccinat ?

 ...

L’ONE va insoteste

CONSULTATIA PENTRU COPII
INTREBARI ÎN LEGĂTURA CU COPILUL DUMNEAVOASTRĂ ?
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O primire de calitate

Benevoli vă primesc în momentul cînd 
ajungeți la consultație.

Ei măsoară și cântăresc copilul dumneavoastră 
în același timp fiid atenți la buna desfășurare a 
consultatiei.

Ei urmăresc ca aceasta sa fie un veritabil 
moment de schimb si de relaxare si vă propune 
dumneavoastră si copilului dumneavoastră, 
o serie de activitați (conferințe,colț joc,colț 
lectură,psycomotricitate, masaj bebe…).
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Consultație pentru copii aproape de 
dumneavoastră….

Pentru a cunoaste adresa si orarul de 
la consultația cea mai apropiată de 
dumneavoastră uitați-va pe  www.one.be 
sau telefonati la Administrația subregianală 
a ONE –ului din provincia dumneavoastră :

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

Administrația centrală : 02 542 12 11 -  info@one.be
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Urmărirea medicală a copilului dumneavoastră Cu titlu preventiv O ascultare si o însoțire

 > După un calendar precis, in momente  
importante ale vieții copilului dumneavoastră :

• 15 examene intre 0 si 3 ani
• 3 examene de la 4 pina la 6 ani

 > Un medic și un asistent medical (PEP’s) al 
ONE sunt la dispoziția dvs, cu programare, pen-
tru a examina și vaccina copilul, a-l cântări, a-l 
măsura,  a observa cum se dezvoltă și de asemeni 
pentru a asculta, a raspunde la întrebările dvs., a 
va da sfaturi…

Examenele realizate la consultația ONE sunt numai PREVENTIVE. 
Ele nu pot înlocui medicul care tratează copilul dumneavoastră.

Pentru ca copilul dumneavoastră să beneficieze de o îngrijire optimală a sănătații : 
programare la ONE pentru prevenție și la medicul său care îl tratează  

(pediatru sau generalist) cînd este bolnav.

Asistentul medico- social ONE (PEP’s) este disponibil pentru :

 > Vă însoțește la descoperirea rolului dumneavoastră de părinte si abordează cu voi 
diferitele preocupări : alăptarea, somnul, securitatea, colera, etapele de dezvoltare …

 > Vă întălniți la domiciliu dumneavoastră, în urma unei întrevederi în localul de la  
 consultație sau în urma unei permanențe.

 > Vă informează în legătură cu activitațile organizate la consultație :

• Conferinte
• Colt jocuri
• Colt lectură
• psycomotricitate
• …

Examene medicale de calitate pentru a 
urmări sănătatea sa și creșterea copilului 
dumneavoastră.

In afară de dificultăți particulare, 
copilul dumneavoastră va fi văzut 

la vîrsta de ...

15 zile

1 lună

1 lună si jumăte

2 luni

3 luni

4 luni

5 luni

6 - 8 luni

9 - 10 luni

12 - 13 luni

14 - 15 luni

18 luni

2 ani

2 ani si jumătate

3 ani

4 ani

5 - 6 ani

Calendarul vizitelor propuse

*Organism public asigurat de federatia Wallonie –Bruxelles.


