Батьківсько-дитяча консультація в кантоні Тічіно
Consultorio genitore bambino del Canton Ticino
Le infermiere consulenti materno-pediatriche offrono una consulenza gratuita.
Operano all’interno dei 6 servizi di pubblica utilità di Assistenza e Cura a Domicilio ( SACD). A
secondo del comune ci si può rivolgere al servizio della zona
Locarno 091 756 22 70 / Bellinzona 091 821 50 30/ 3 Valli –Biasca 079 514 89 11 /
Malcantone Vedeggio 091 610 16 50 / Lugano 091 973 18 10 / Mendrisio 091 640 30 60
Nell’ambito delle attività di consulenza le infermiere consulenti materno-pediatriche:


sono a disposizione per le domande concernenti l'allattamento. Osservano e
valutano assieme ai genitori lo sviluppo psicomotorio del bambino

Медсестри-консультанти по материнству та педіатрії пропонують безкоштовні
консультації.
Працюють в службі домашнього догляду та допомоги (SACD). Залежно від
муніципалітету, ви можете зв’язатися з місцевою службою
Locarno 091 756 22 70
Bellinzona 091 821 50 30
3 Valli –Biasca 079 514 89 11
Malcantone Vedeggio-Agno 091 610 16 50
Lugano 091 973 18 10
Mendrisio 091 640 30 60
Сфера консультаційної діяльності:
 Відповіді на питання щодо грудного вигодовування. Разом з батьками
спостерігають і оцінюють психомоторний розвиток дитини.
 Поради щодо догляду за здоровою чи хворою дитиною.



offrono consulenza per la cura del bambino sano o ammalato



valutano con i genitori l'alimentazione adeguata ai bisogni del bambino

 Оцінка разом з батьками щодо правильного харчування для потреб
дитини.



rendono attenti i genitori sulle attività che favoriscono una crescita sana e
armoniosa

 Інформації для батьків про заходи, які сприяють здоровому та
гармонійному росту.



informano sulle misure di prevenzione degli incidenti e delle malattie

 Також заходи попередження нещасних випадків та захворювань.



rispondano a domande concernenti l'educazione dei bambini

 Надають відповіді на запитання щодо навчання дітей.



danno ascolto alle preoccupazioni dei genitori e valutano insieme eventuali
possibilità di aiuti



informano i genitori su altre offerte nell'ambito della prima infanzia e collaborano
con i pediatri e la rete socio sanitaria



 Прислухаються до турбот батьків і разом оцінюють можливі можливості
допомоги.
 Інформація для батьків про інші пропозиції у сфері раннього дитинства та
співпрацюють з педіатрами та мережею соціального здоров’я.

Il servizio si rivolge prevalentemente ai bambini da 0-4 anni.

 Послуга орієнтована переважно на дітей від 0-4 років.

