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КОЙ?  

На всички семейства в първите седмици след 
раждането на детето се предлага посещение 
от детска медицинска сестра, която работи в 
Здравната служба.

КОГА?

В първите седмици след раждането на детето.

КАК?

Въз основа на регистрираните раждания 
детските медицински сестри се свързват със 
семействата и им предлагат да ги посетят. 
Приемането на предложението е доброволно.

КАКВО?

При посещението на семействата се предава 
информационен пакет за бебето. Детската 
медицинска сестра предоставя информация 
за храненето, навиците за сън и хигиената 
на бебето и отговаря на въпроси, свързани с 
развитието на детето. Освен това тя информира 
за специфични за квартала предложения за 
млади семейства.

Предложенията са на разположение безплатно 
за всички семейства. Те са разработени, за да се 
стимулират равните шансове за децата.

КАКВО Е WILLKOMMEN IM 
LEBEN?

Willkommen im Leben (Вилкомен им Лебен) 
стартира през 2007 г. Междувременно на 
всички семейства с новородено на цялата 
територия на Манхайм се предлага посещение 
от детска медицинска сестра. Willkommen im Le-
ben е част от системата Frühe Hilfen на градската 
администрация на Манхайм. 

Първите две години от живота са от решаващо 
значение за по-късното развитие на детето. 
Днес се счита, че най-вече връзката между 
родителите и новороденото е основа за 
доброто развитие на детето. Първоначалният 
период с бебе невинаги е лесен и променя 
живота на майките и бащите. Адаптирането към 
новата ситуация е голямо предизвикателство.

Нашите предложения за посещение за 
семействата от Манхайм с новородено ние 
разглеждаме от здравна гледна точка. Личната 
консултация се провежда в открита атмосфера 
в дома на семейството. Ние предаваме 
специализирани знания за здравословна и 
стимулираща развитието среда в семействата.

За градската администрация на Манхайм 
поздравителното посещение за родители 
е важен израз на любезно отношение и 
уважение към семействата.


