Maagang pagpapakunsulta para sa kalusogan ng bata

Pagbisita sa bahay ng nars na pambata sa
mga bata hanggang tatlong taon gulang
Frühkindliche Gesundheitsförderung
Hausbesuche der Kinderkrankenschwestern bei Kindern bis 3 Jahre / Philippinisch

Ang representation para sa kalusugan at kapaligiran ay may maraming magaling na pamamaraan na
makakatulong sa inyo na mga bagong magulang at alok para sa mabuting simula sa buhay ng inyong anak.
Kaya nagbibigay kami ng posibilidad sa unang 3 taon ng inyong anak ang libreng propesyonal na tulong
payo at pagtuturo ng isang pambata na nurse.
Ang pambata na nurse sa inyong lugar ay dadalaw o bibisita sa inyong bahay o tahanan para kausapin kayo
ng personal at sagutin ang inyong mga katanungan, minsan lang o kahit ilang beses kung kinakailangan,
Paksa ng payo:
- Pagpapasuso at pagkain
- Pag-aalaga
- Pangangalaga sa kalusugan
- Pagbabakuna
- Pag-iwas sa allergy
- Pagpo-promote ng pag-unlad
- Relasyon ng nanay at anak, Relasyon ng tatay at anak
- Iyak
- Problema sa pagtulog
- Pag-iwas sa disgrasya
- Pag-iwas sa droga
- Impormasyon tungkol pasilidad ng mga pamilyang may mga anak sa inyong distrito (lugar)
- Kung kinakailangan ang pamamagitan sa patuloy na tulong
Kung may katanungan tungkol sa mga alok
Tumawag sa:
Telepono: (089) 2 33 - 4 79 11
Lunes hanggang Biyernes mula 9 - 12n.n., pagkalampas nito ay sasagutin kayo ng makinang panagot.

Kung nais ninyong bisitahin sa bahay,
Tumawag kayo sa mga sumusunod na numero ng telepono:
Lugar ng residensya sa hilaga / kanluran na distrito: Telepono: (089) 2 33 - 4 79 38
Lugar ng residensya sa timog / silangan na distrito: Telepono: (089) 2 33 - 4 79 53
Kung kayo ay nakatira sa sentro na rehiyon, pupuntahan kayo ng pambatang nars ng inyong distrito.
Ang alok na ito ay libre at boluntaryo.

Bukod sa pagbisita sa bahay maaari din ang
payo sa pamamagitan ng telepono.
Konsultasyon sa pamamagitan telepono: (089) 2 33 - 4 73 33
Lunes hanggang Biyernes mula 9 - 11 a.m.,
Pagkalampas nito ay sasagutin kayo ng makinang panagot.
Mga pahiwatig sa mga nanay at ga tatay:
www.muenchen.de/kinderkrankenschwester
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