TURC
Kaliteli bir karşılama
Muayeneye geldiğinizde gönüllü çalışanlar
sizi karşılıyor.
Muayenenin güzel geçmesine dikkatli olarak
bebeğinizin kilosunu tartıp ölçüsünü alıyorlar.
Size ve çocuğunaza etkinlikler (toplantılar,
oyun köşesi, okuma köşesi, psikomotor
aktiviteler,bebek masajı…) sunarak bu
muayenenin gerçek bir değiş tokuş ve
rahatlatıcı an olmasını sağlıyorlar ...).

ONE sizi destekliyor
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ÇOCUĞUNUZ HAKKINDA SORULARINIZ MI VAR ?

Cocuklar için yakininiz daki muyene...
Size en yakın doğum öncesi muayene
saatlerini ve adresini öğrenmek için
www.one.be adresini ziyaret edebilir
veya ilinizin ONE bölgesel yönetimine
telefon edebilirsiniz :

Merkez yönetim : 02 542 12 11 - info@one.be
Brüksel : 02 511 47 51 - asr.bruxelles@one.be
Brabant wallon bölgesi : 02 656 08 90 - asr.brabant.wallon@one.be
Hainaut bölgesi : 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

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél : 02 542 12 11 / Fax : 02 542 12 51
info@one.be - one.be

ONE.be
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Traduction: SETIS Wallonie

Çocuğunuza ne gibi bir sağlık izleme ?
Gelişimini nasıl desteklemek ?
Beslenmesi uygun mu ?
Ne zaman aşı yaptırmalı ?
...

ONE.be

Çocuğunuzun tıbbi takibi

Önlem olarak

Dinleme ve takip
ONE’nin tıbbi ve sosyal hizmet veren çalışanı (TMS ) bunlar için hizmette :

Çocuğunuzun sağlığını ve gelişimini izlemek
için kaliteli tıbbi muayeneler.

> Emzirme, uyku, güvenlik, öfke, gelişim aşamaları gibi, sizinle ebeveynlik görevinizi keşfetmekte ve farklı endişelerinizi sizinle görüşmek için destekçi ...

Önerilen ziyaretlerin takvimi

> Muayene sırasında evinizde görüşme yapabilir.

> Belirli bir takvime göre ve çocuğunuzun
hayatının önemli anlarında :

> Muayene tarafından düzenlenmiş faaliyetler hakkında bilgilendirir :
• Toplantılar
• Oyun günleri
• Okuma günleri
• Psikomotor (hareketlerdeki gelişme)
• ...

Özel güçlükler dışında,
çocuğunuz yaş olarak görülecektir
…

• 0’dan 3 yaşına kadar 15 muayene
• 4 yaşından 6 yaşına kadar 3 muayene

15 günlük
1 aylık

> Randevu alarak, çocuğunuzu muayene etmek,
aşılarını yapmak, tartmak, ölçüsünü almak, gelişimini
izlemek ve sorularınızı dinleyip yanıtlamak,
tavsiyelerde bulunmak için *ONE’nin bir doktoru
ve bir tıbbi ve sosyal hizmet veren çalışanı (TMS)
hizmetinizde ...

1 buçuk aylık
2 aylık
3 aylık
4 aylık
5 aylık
6 - 8 aylık
9 - 10 aylık
12 - 13 aylık
14 - 15 aylık
18 aylık
2 yaşında
2 buçuk yaşında
3 yaşında
4 yaşında
5 - 6 yaşında

One muayenesinde yapılan incelemeler sadece ÖNLEYiCiDiR. Çocuğunuzun
ev doktoru takibinin yerini alamaz. Çocuğunuzun en uygun sağlık takibinden
faydalanması için : önlem için ONE’ye ve ev doktoruna (pedyatri veya genel cerrah)
hasta olduğunda gidilmeli.

*Wallonia – Brüksel federasyon altında kamu kurumu

