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Процедура на покана за 
провеждане на

Каква е задачата на  
 Централата на Шарите?
Централата изпълнява поръчка на Сената за 
изпращане на поканите и известията. За целта, тя 
трябва да сравни различни данни:

• Централата получава данните на всички деца 
в Берлин, които трябва да вземат участие в 
профилактичните прегледи от U4 до U9 от 
Службата за адресна регистрация.

• Данните на новородените със съответната 
им скрининг идентификация (Screening-ID) се 
изпращат чрез лабораторията за скрининг.

• След всеки проведен профилактичен преглед 
детските лекари изпращат на Централата един 
етикет с баркода на детето, наименованието на 
проведения преглед и датата на прегледа.

Централата може да види от тази информация, 
кои деца не са били на прегледи. Тогава техните 
родители биват подсещани с писмо да отидат на 
пропуснатия преглед. Той може да се направи 
допълнително в рамките на известно време (вж. 
жълтия картон).

След изтичане на този срок, централата уведомява 
Здравната служба за деца и младежи (KJGD) към 
съответната Окръжна служба, кои деца въпреки 
повторна покана не са били прегледани. Родителите 
на тези деца ще бъдат посетени в къщи и при нужда 
ще им се предостави информация и подкрепа.

Имате ли други въпроси?
Интернет:

http://rueckmeldewesen-kinderuntersuchungen.charite.de

www.berlin.de/kinderschutz          

E-Mail zentralestelle@charite.de

Тел.  450 566 022

Тук можете да намерите повече информация:

www.kinderschutznetzwerk-berlin.de

Процесът е така организиран, че не се изпраща 
медицинска информация на Централата. Процесът е 
съгласуван с Представителя по въпросите на защита 
на данните.

Мили родители, не се учудвайте, ако в случай 
на пропуснат профилактичен преглед бъдете 
уведомени. Напомнянето за тези важни прегледи е 
полезно за Вашето дете.

Желаем на Вас и на Вашето дете всичко добро 
за в бъдеще!

За защитата и доброто 
на децата в Берлин

профилактични 
прегледи при деца



Защо е важно участието   
 във всички профилактични  
 прегледи?
Защото по този начин могат да бъдат открити и 
лекувани на време болести и смущения в развитието. 
Освен това, някои смущения и болести могат да 
бъдат открити чак когато детето е по-голямо. Имайки 
предвид това, е определено времето и съдържанието 
на всеки един профилактичен преглед. Дори и 
резултатите до момента да са били добри, е важно 
да се направят всички прегледи.

Решаващо важно е ранното откриване на 
неправилно развитие при кърмачета и малки 
деца, тъй като първите години от живота са 
решаващи за здравословното развитие на детето. 
Но профилактичните прегледи също са важни и за 
деца на повече години. Например децата, които 
имат трудности с говора, зрението, слуха или с 
концентрацията, могат да получат навреме помощ, 
за да им се осигури добро начало в детската градина 
и в училището. За защита на децата от опасни 
инфекциозни заболявания се контролират също 
редовно и ваксините.

Затова: Отивайте обезателно на всички 
профилактични прегледи за доброто на 
детето Ви!

Ако изпуснете един профилактичен преглед, за в 
бъдеще ще бъдете уведомявани с писмо.

За какво служи 
 жълтият картон?
В този картон се записват резултатите от 
профилактичните прегледи. При изписване от 
родилното отделение, всяка майка получава един 
жълт картон.

Жълтият картон трябва да се пази добре 
и да се носи на детския лекар при всеки 
профилактичен преглед.

Какво е скрининг 
идентификацията (Screening-ID)  
 и за какво служи тя?
Скрининг идентификацията представлява анонимен 
цифров код. Той се състои от дванадесет цифри 
с три цифри за проверка. Новородените в Берлин 
получават тази идентификация (ID) от първи април 
2010 г. при раждането. Тя се залепва под формата на 
лист с етикети с баркодове вътре в жълтия картон.

Скрининг идентификацията се използва за така 
наречената процедура за покана и известие. 
За целта, детският лекар изпраща след всеки 
профилактичен преглед от U4 до U9 един етикет 
на Централата в Шарите. В случай на нужда, на 
родителите, които са изпуснали профилактичен 
преглед, им се напомня да го направят.

Берлин засилва защитата на   
 децата и здравето им.
Всяко дете се нуждае от добър старт в живота. 
Здравето е при това едно от най-важните неща. За 
това в Германия има ред профилактични прегледи за 
деца (U1 – U9), които подпомагат ранното откриване 
както на смущения в развитието, така и на болести. 
По този начин може да се започне навреме лечение 
в случай на нужда.

Ние искаме да предоставим на всички деца в Берлин 
от началото добри възможности и искаме всяко 
едно дете да участва във всички изследвания. За 
това Берлин издаде Закон за защита на децата и от 
сега ще напомня с писмо на родителите, които са 
пропуснали един профилактичен преглед. Така се 
цели да се увеличи участието в профилактичните 
прегледи от U4 до U9, които не са задължителни.


