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حامل؟

إن مهام الفريق المساند في العيادة اإلستشارية المخصصة لفترة ما قبل الوالدة مكوّ ن على النحو التالي:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

اإلستقبال في العيادة
الزيارة المنزلية خالل فترة  8أسابيع األولى من الحمل
اإلستشارة عند بلو الحمل  12أسبوعا
اإلستشارة عند بلو الحمل  16أسبوعا
اإلستشارة عند بلو الحمل  20أسبوعا
اإلستشارة عند بلو الحمل  24أسبوعا
اإلستشارة عند بلو الحمل  28أسبوعا
الزيارة المنزلية عند بلو الحمل  32أسبوعا
اإلستشارة عند بلو الحمل  36أسبوعا
اإلستشارة بعد  6أسابيع بعد الوالدة

يمكنك حصر العرض أو تمديده توافقا مع احتياجاتك.
أما فيما يتعلق باإلرشاد الطبي (اإلضافي) (على سبيل المثال التخطيط فوق الصوتي أو أثناء الوالدة) فسيتم
إحالتك إلى طاقم آخر من األشخاص الذين يوفرون المساعدة.
في األماكن التي ال يوجد فيها عيادات استشارية مخصصة لفترة ما قبل الوالدة سيقوم الفريق التمريضي
ضمن المنطقة على توفير اإلرشاد لك (وإذا استدعت الضرورة من قبل الطاقم الطبي المساند) أثناء قيامه
بالزيارات المنزلية.
يمكنك بعد الوالدة أيضا أن تحصلي على خدمات من .Kind & Gezin
إن العاملين لدينا على استعداد لتوفير الخدمات لك ولطفلك ويمكنك المجئ لدينا إلى أن يبلغ طفلك سن 3
سنوات .إن خدماتنا هي مجانية.

توفر ( Kind & Gezinخدمات الطفل واألسرة) معلومات غنية إلى جميع األهالي الحاليين .نستطيع
على هذا النحو أن نعمل سوية على توفير مستقبل لكل طفل.
يمكنكم قراءة المزيد حول ذلك في موقع الويب
www.kindengezin.be

ترغب ( Kind & Gezinخدمات الطفل وألسرة) في أن تسترعي انتباه األهالي الذين يواجهون
عقبات إدرية أو مالية....أثناء القيام باإللتحاق بخدمات العناية الصحية بفضل الخدمات التي
تعمل على توفيرها بشكل خاص لهم.

كيفية العمل على ذلك
ترغب ( Kind & Gezinخدمات الطفل وألسرة) أن توفر خدمات استقبال منهجية مالئمة لهؤالء
األهالي الذين يواجهون صعوبة في تلقي خدمات المساعدة .فنحن نوفر عرضا مجانيا خالل فترة الحمل من
خالل توفير الزيارات المنزلية و  /أو اإلستشارات في العيادات اإلستشارية في فترة ما قبل الوالدة .من
خالل اإلستشارة األولى يمكننا سوية أن نتطلع إلىاإلحتياجات التي يمكن
لخدمات  Kind & Gezinأن تقوم بها ضمن العروض التي توفرها لكم.
هذه العيادة اإلستشارية المخصصة لفترة مل قبل الوالدة ستكون مركزا لكم من أجل الحصول على اإلرشاد
المخصص لكم.
سيقوم فريق من العاملين المتطوعين على استقبالكم في هذه العيادة اإلستشارية المخصصة لفترة مل قبل
الوالدة .بعد ذلك يمكنكم تلقي اإلرشاد الالزم منن قبل الطاقم التمريضي المخصص في المنطقة و  /أو من
قبل الطبيب المختص .يمكنكم أيضا أن تطلبوا المساعدة من الطاقم الطبي المساند والذي يمكنه ان يلعب
دورا هاما في الحاالت الخاصة.
.

