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КОНСУЛЬТУВАННЯ, СУПРОВІД 
ТА ПОСЕРЕДНИЦТВО 
Вагітність і народження дитини 
змінює все сімейне життя. Окрім 
радості та щастя можуть виникнути 
незахищеність, пригнічення та 
виснаження. 
 
Приклади поширених запитань: 
 

• Я роблю все правильно? 
• Як я можу з усім впоратись? 
• Чи розвивається моя дитина 

відповідно до свого віку? 
• Як будується хороший 

зв’язок?  
• Скільки і яке харчування 

потрібно моїй дитині? 
 
Земельні окружні відділи «Рання 
допомога» надають інформацію, 
консультації та підтримку, а також 
допомагають знайти рішення. В 
«Рання допомога» працюють 
медичні працівники, такі як сімейні 
акушерки, сімейні дитячі медсестри 
та післяпологові медсестри. У 
кожному з пологових відділень 
клінік у Франкенбергу та Корбаху є 
консультант у справах дитини. 
 
 

 ЩО МИ ПРОПОНУЄМО? 
 
Пропозиція «Рання допомога» 
земельного округу включає: 
 

• Поради щодо фізичного та 
розумового розвитку 
немовлят та дітей раннього 
віку 

• Підтримка орієнтації в 
системі охорони здоров'я 

• Рекомендації щодо побудови 
та зміцнення зв’язку між 
батьками та дітьми 

• Ідеї планування 
(перепланування) змінених 
сімейних обставин 

• Поради щодо виконання ролі 
батька/матері чи брата/сестри 

• Підтримка та організація 
перехідних періодів (від 
грудного вигодовування до 
підгодовування, професійного 
відновлення) 

• Поради щодо можливостей 
отримання матеріальної 
підтримки для дітей 

• Посередництво у взаємодії з 
відповідними установами та 
пропозиціями (якщо це 
необхідно) 
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