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CINE?  

Tuturor familiilor li se oferă o vizită a unei asis-
tente medicale pediatrice al Departamentului de 
Sănătate în primele săptămâni de viață ale copilu-
lui.

CÂND?

În primele săptămâni de viață după nașterea copi-
lului.

CUM?

Pe baza nașterilor raportate, asistentele medicale 
pediatrice vor lua legătura cu familiile și le vor oferi 
vizita lor. Acceptarea ofertei este voluntară.

CE?

În timpul vizitei, familiile primesc un pachet de 
informații cu privire la bebeluș. Asistenta medicala 
pediatrică oferă informații despre alimentația, obi-
ceiurile de somn și igiena bebelușului și răspunde 
la întrebări legate de dezvoltarea copilului. În plus, 
se vor primi informații despre serviciile specifice pe 
care cartierele le oferă familiilor tinere.

Acest serviciu este disponibil gratuit pentru toate 
familiile. Acesta a fost înființat pentru a promova 
egalitatea de șanse pentru copii.

CE ESTE BUN VENIT ÎN VIAȚĂ?

Bun venit în viață a început în 2007. Între timp, 
tuturor familiilor cu un nou-născut li se oferă vizita 
unei asistente medicale pediatrice pe tot teritoriul 
orașului Mannheim. Bun venit în viață este un ele-
ment de bază în sistemul de ajutor timpuriu oferit 
de orașul Mannheim. 

Primii doi ani de viață sunt cruciali pentru dezvol-
tarea ulterioară a unui copil. În special, legătura 
dintre părinți și nou-născut este considerată astăzi 
ca fiind baza pentru o bună dezvoltare a copilului. 
Această primă perioadă cu un bebeluș nu este 
întotdeauna ușoară și aduce schimbări în viețile 
mamelor și taților. Adaptarea la noua situație este 
o mare provocare.

Oferim serviciul nostru de vizitare a familiilor 
cu un nou-născut din Mannheim din conside-
rente de sănătate. Consilierea personală are loc 
într-o atmosferă deschisă, la domiciliul familiilor. 
Transmitem cunoștințe profesionale pentru un 
mediu care să promoveze sănătatea și dezvoltarea 
familiilor.

Vizita de bun venit pentru părinți este un semnal 
important pentru prietenia și aprecierea familiei de 
către orașul Mannheim.


