
 ماما

ن و بعد از زایمان به شما کمک یم ل یم کند. او قبل، حی    یک ماما در دوران بارداری شما را کنتر
 

توانید از  یمتان را  کند. یک ماما در نزدییک محل زندگ

 کنید.  پیداwww.vroedvrouwen.be/zoek-een-vroedvrouw ق  طری

 < هزینه آن چقدر است؟

 
 

کت بیمه خدمات درمانن شما انجام یم یک مامای طرف قرارداد با بیمه خودش تمام هماهنیک غن دهد. در این صورت شما نباید مبل های الزم را با شر

 تان سؤال کنید.  ی هانی اضافن را پرداخت کنید. از قبل در این مورد از ماما  پرداخت کنید. گایه اوقات شما باید هزینه

 مراقبت پس از زایمان 

 بچه
 

ی، نظاف های پس از زایمان در خانه یم اید؟ یک پرستار برای مراقبت دار شده آیا به تازگ ن ت کردن تواند به شما کمک کند، برای مثال برای آشت 

 به درآمد شما دارد: اگر درآمد پایینن داشته باش
 

 .کنید د، کمتر پرداخت یمیو مراقبت از نوزادتان. هزینه آن بستیک

 (Kind en Gezin)کودک و خانواده 

 .کند سال سن دارند، کمک یم 3کودک و خانواده به زنان باردار و همرسشان، و به والدینن که فرزندی زیر 

 توانید به کودک و خانواده مراجعه کنید؟  < برای چه مواردی یم

 دهد:  پزشک یا پرستار به سؤاالت شما در موارد زیر پاسخ یم

 تغذیه،  ·

·  ،  سالمنر

 امنیت،  ·

 تربیت.  ·

ن برای فرزندتان انجام یم کودک و خانواده پس از زایمان با شما تماس خواهد گرفت. کودک و خانواده واکسن های اجباری و توصیه د. ده شده را نت 

 .ها رایگان هستند، از جمله واکسیناسیون تمام مشاوره

 مراقبت از دندان 

کت بیمه خدمات درمانن  81برای کودکان زیر  کند. بنابراین سهم شخیص شما  های مراقبت از دندان را به طور کامل پرداخت یم تان، هزینه سال، شر

 .یورو است 0)سهم بیمار( در این حالت 

 CLB( به اختصار  Centrum voor Leerlingenbegeleidingآموزان ) مرکز راهنمایی دانش 

CLB ها مراجعه کنید:  آن توانید برای پاسخ به سؤاالت در موارد ذیل به  باشد. شما یم ها یم برای کودکان، نوجوانان و والدین آن 

 آموزش،  ·

·  ،  سالمنر

 تربیت.  ·

CLB دهد.  های رایگان یم کند و به کودکان هم واکسن از طریق مدرسه معاینات پزشیک برگزار یم 

 باشند.  ها رایگان یم همه ویزیت

 راهنمای سیستم بهداشت و درمان 

 فرزندان



 

 

 

 

 

 

 


