
Turkse vertaling uit het Nederlands van:   
‘CB-folder‘ (2012) 

Çocuk ve Aile Sağlığı Kurumu çalışanları sizin için orada bulunuyorlar. 

Çocuğunuz 3 yaşına girene kadar bize gelebilirsiniz. Hizmetlerimiz 

ücretsizdir. 

Konsültasyon kurumları 

Her bölgede değişik amaçlı konsültasyon kurumları bulunmaktadır. 

Çocuğunuzun gelişimi çok önemli olduğu dönemlerde, size burada bir 

randevu verilir. Bu konsültasyonlar yerel bir hizmet dairesiyle birlikte 

organize edilir ve bu konsültasyonlar çocuğunuzun aşağıda belirtilen yaş 

dönemlerinde yapılır:  

 4 Haftalıkken  9 Aylıkken 

 8 Haftalıkken   12 Aylıkken  

 12 Haftalıkken   15 Aylıkken  

 16 Haftalıkken   24 Aylıkken 

 6 Aylıkken  30 Aylıkken 

Bu konsültasyonlar sırasında çocuğunuz tartılır ve gönüllü bir görevli 

tarafından boyu ölçülür. Bu aşamadan sonra isterseniz bir bölge 

bakıcısıyla çocuğunuzun beslenmesi, gelişimi, eğitimi vb konularda bilgi 

alış verişinde bulunabilirsiniz… Çocuğunuzun büyümesi, sağlık durumu 

ve gelişmesi bir doktor veya bölge sağlık görevlisi tarafından takip edilir. 

Ayrıca yapılması gerekli olan aşıları da takip edilir. Bir kaç belediye 

sınırları içinde görev yapan bölge sağlık görevlisi gerektiğinde bir aile 

destek uzmanı tarafından desteklenmektedir.  

Her ailenin durumuna en uygun olan yardım verilmektedir. Biz sizden 

gelecek sorularınızı dinliyoruz ve gerekli olan bilgilendirmeyi yaparak, 

pratik öneriler sunarak ve destek vererek size yardımcı olmaya 

çalışıyoruz.    

Her iletişim kurma sırasında size bir e-maille bizle olan randevunuzu 

hatırlatıyoruz, ayrıca son 2 iletişim sırasında size bunu bir mesaj ile de 

bildiriyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bize sormak istediğiniz sorularınız mı var, bizden randevu mu almak 

istiyorsunuz veya hakkımızda daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? 

O halde Çocuk ve Aile Sağlığı Kurumu telefon hattından bizi arayınız. 

Web sitemizdeki iletişim sayfasından bize e-maille de ulaşabilirsiniz. 

Randevunuza gelemiyor musunuz veya çocuğunuz mu hastalandı, lütfen 

yeni bir randevu almak için Çocuk ve Aile Sağlığı Kurumu telefon hattına 

telefon ediniz.  

Çocuk ve Aile Sağlığı Kurumu telefon hattı: 078 150 100  

Her iş günü saat 8.00 – 20.00 arası telefon edebilirsiniz. 

www.kindengezin.be web sitesinde bu konuda daha geniş 

bilgilendirme, broşür ve önemli adresleri bulabilirsiniz. 

 

Kind en Gezin 

Hallepoortlaan 27 

1060 BRUSSEL 
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