
 

 

Informaţii practice 
 
 
 
 
Detalii de contact 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kind en Gezin  

 
Hallepoortlaan 27 

1060 Brussel 

Kind en Gezin-Lijn: 

078 150 100 

www.kindengezin.be 

E-mailen kan via de contactpagina op onze 
website 

Dit is de vertaling Roemeens van ‚Prenataal steunpunt’ en bevat 

identieke dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling 

mag enkel verspreid worden met de originele brontekst ‚Prenataal 

steunpunt’. 
 
 
 
 

Sunteţi gravidă? 

http://www.kindengezin.be/
http://www.kindengezin.be/


 

„Kind en Gezin” oferă o mulţime de informaţii pentru viitorii părinţi. În acest 

fel putem colabora pentru a asigura viitorul fiecărui copil. 

Aflaţi mai multe la www.kindengezin.be. 

 
În plus, „Kind en Gezin” doreşte să ofere servicii specifice viitorilor părinţi 

care au acces minim la servicii de îngrijirea sănătăţii din motive 

administrative, personale, financiare sau de altă natură. 

 
Desfăşurarea activităţii 

 
„Kind en Gezin” îşi propune să ofere un punct de recepţie uşor accesibil pentru 

oricine are dificultăţi în a solicita asistenţă. Serviciile noastre prenatale gratuite 

constau din vizite la domiciliu şi/sau vizite la un centru de asistenţă prenatală. 

Pe durata întâlnirii iniţiale, încercăm să identificăm orice fel de nevoi care pot fi 

rezolvate cu ajutorul serviciilor oferite de „Kind en Gezin”. 

 
Dacă avem un centru de asistenţă prenatală în zona dvs., putem 

centraliza îndrumarea dvs. de acolo. 

 
Primul dvs. contact la centrul de asistenţă prenatală va fi cu unul din 

voluntarii noştri. Veţi fi apoi îndrumaţi spre o asistentă medicală regională 

şi/sau un medic. Puteţi solicita de asemenea o întâlnire cu un asistent social 

de familie care este instruit pentru a înţelege situaţia dvs. particulară. 

 

Un centru de asistenţă prenatală poate oferi următoarele servicii: 

 
 primire 

 vizită la domiciliu în săptămâna 8 a sarcinii 

 vizită la domiciliu în săptămâna 12 a sarcinii 

 vizită la domiciliu în săptămâna 16 a sarcinii 

 vizită la domiciliu în săptămâna 20 a sarcinii 

 vizită la domiciliu în săptămâna 24 a sarcinii 

 vizită la domiciliu în săptămâna 28 a sarcinii 

 vizită la domiciliu în săptămâna 32 a sarcinii 

 vizită la domiciliu în săptămâna 36 a sarcinii 

 consultaţie la circa 6 săptămâni de la naşterea copilului 
 
 
 
Serviciile sunt oferite în funcţie de necesităţi, astfel încât acestea pot varia 

de la un caz la altul. 

 
Dacă, şi atunci când este nevoie de asistenţă medicală (suplimentară), (de 

genul unei ecografii sau îngrijire şi asistenţă pe durata naşterii), vă vom 

îndruma spre alţi furnizori de servicii de îngrijire. 

 
Dacă nu avem un centru de asistenţă prenatală în zona dvs., veţi primi 

asistenţă sub forma unor vizite la domiciliu din partea unei asistente 

medicale regionale (şi posibil a unui asistent social de familie). 

 
„Kind en Gezin” are de asemenea un rol de jucat după naşterea copilului. 

Personalul nostru vă stă în continuare la dispoziţie dvs. şi copilului, 

rămânând implicat până când copilul ajunge la vârsta de 3 ani. Serviciile 

noastre sunt gratuite. 

 

http://www.kindengezin.be/

