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KİM?   

Tüm ailelere bebeklerinin yaşamındaki ilk haftalar-
da Sağlık Dairesinde çalışan bir çocuk hemşiresinin 
ziyareti teklif edilmektedir. 

NE ZAMAN?

Çocuğun doğumunu takip eden ilk haftalar içeris-
inde.

NASIL?

Kaydedilmiş olan doğumlar bazında çocuk 
hemşireleri ailelerle iletişime geçip bebekleri ziya-
ret etmeyi teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilmesi 
zorunlu değildir.

NE?

Ziyaret çerçevesinde ailelere bebek için bilgi paketi 
teslim ediliyor. Çocuk hemşiresi ailelere bebeğin 
beslenmesi, uyku alışkanlıkları ve hijyeni konu-
sunda bilgi veriyor ve çocuk gelişimi hakkındaki 
soruları cevaplıyor.  Bunun dışında genç aileler için 
mahalleye özgü olanaklar hakkında da bilgi veril-
mektedir. 
Bu destek tüm ailelere ücretsiz olarak teklif edi-
liyor. Çocuklar için fırsat eşitliliğini desteklemek 
amacıyla başlatılmıştır. 

WILLKOMMEN IM LEBEN – 
HAYATA HOŞ GELDİN NEDİR?

Hayata Hoş Geldin 2007 yılında başladı. Artık 
tüm Mannheim'de yeni doğan bebekleri olan tüm 
ailelere bir çocuk hemşiresinin ziyaret etmesi teklif 
edilmektedir. Hayata Hoş Geldin, Mannheim Bele-
diyesinin erken destekler sisteminin bir yapı taşıdır. 

Hayatının ilk iki yılı bir çocuğun daha sonraki 
gelişimi açısından çok önemlidir. Günümüzde artık 
özellikle anne baba ile yeni doğan arasındaki bağ 
çocuğun iyi gelişmesinin temeli olarak kabul edilir. 
Bir bebekle geçen bu ilk dönem her zaman kolay 
değildir ve anne babaların hayatını değiştirir. Bu 
yeni duruma uyum sağlamak büyük bir 
sorumluluktur. 

Mannheim'de yeni doğan bebekleri olan ailelere 
ziyaret teklifimize sağlık açısından bakıyoruz. 
Şahsi danışmanlık görüşmesi samimi bir ortamda 
ailenin evinde gercekleşiyor. Ailelere bebeğin 
sağlığı ve gelişimi destekleyecek bir ortamın 
oluşturulabilmesi için, profesyonel bilgiler 
aktarıyoruz. 

Anne babalar için Hoş-Geldin-Ziyareti Mannheim 
şehrinin aile dostu ve ailelere değer veren bir şehir 
olduğunun önemli bir işaretidir. 


