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 Чим є консультаційне бюро? 

Ви, як батько чи опікун дитини, напевно ж бажаєте, щоб Вашій дитині 
було забезпечено здорове та безпечне зростання. У Нідерландах 
існують консультаційні бюро, які  допомагають батькам у цьому.  
Консультаційне бюро надає свої роз 'яснення та поради щодо будь-яких 
питань, які стосуються здоров'я, розвитку та виховання дітей від 
моменту їх народження до досягнення ними 4-річного віку. Педіатри та 
педіатричні сестри, які працюють у таких консультаційних бюро, завжди 
готові надати допомогу батькам, а також подумати разом з ними над 
вирішенням усіх питань, які батьки можуть мати щодо своїх дітей.  

Як працює консультаційне бюро? 

Під час кожного візиту до консультаційного бюро Вас та Вашу дитину 
прийматиме черговий асистент бюро. Спочатку асистент зважить та 
виміряє Вашу дитину, після чого Ви потрапите вже безпосередньо до 
педіатра або педіатричної сестри, з якими Ви зможете обговорити всі 
питання, що Вас цікавлять. Відтак педіатр або педіатрична сестра  
проводять огляд Вашої дитини, намагаючись встановити її загальний 
стан розвитку. Також на прийомі вони можуть зробити щеплення, які 
повинні захистити Вашу дитину від серйозних інфекційних захворювань. 
В ході кожного такого прийому, окрім того,  разом з Вами буде 
обговорено, коли матиме місце Ваша наступна зустріч і хто саме 
вестиме Ваш прийом. Також медсестра педіатричного відділення може 
супроводити Вас додому, щоб дорогою додатково обговорити з Вами ті 
чи інші питання.  
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Усі прийоми, надання консультацій та допомоги консультаційним бюро 

здійснюються на безкоштовній основі для батьків з дітьми від 0 до 4 

років. Навіть у тих випадках, якщо батьки не мають відповідної 

страховки, походять з-за кордону або ж тимчасово перебувають на 

території Нідерландів. Разом з тим, батьки не зобов'язані відвідувати 

консультаційні бюро, отже, таке відвідання відбувається на 

добровільній основі. Окрім того, з відповідними запитаннями Ви 

можете звертатися до консультаційного бюро під час Вашої вагітності.  

 

Контактні дані: 

Адреса електронної пошти: jgz@jgzkennemerland.nl 

Номер телефону: 0031 (0)88 9959595  

або ж ТУТ Ви можете знайти місця прийому  

 
 

 

https://jgzkennemerland.nl/locaties/

