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Шаріте – Університетська медицина Берліна  
Офіс запрошень і зворотного зв'язку 
для скринінгу дітей 
 
Телефон (030) 450 566 482/281/022  
Факс (030) 450 566 988  
Електронна пошта zentralestelle@charite.de 
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Розширений скринінг новонароджених  
 

Шановні батьки, шановні опікуни,  
 
вітаємо Вас з народженням дитини. 
 

Більшість дітей народжуються здоровими, але бувають винятки. 
Приблизно один із 1000 новонароджених має ризик рідкісного вродженого порушення обміну речовин, 
гормонів або імунної системи, які не обов’язково можна розпізнати за зовнішніми ознаками. Якщо ці 
захворювання не лікувати, вони можуть призвести до незворотних вад і відхилень у розумовому та/або 
фізичному розвитку, іноді навіть загрожуючи життю дитини. Якщо ефективну та цілеспрямовану терапію 
або дієту розпочати якнайшвидше після народження, є дуже хороші шанси уникнути або полегшити 
будь-які неминучі вади та негативні наслідки, які спричиняють багато із цих захворювань. 
 
Скринінг новонароджених для раннього виявлення вроджених дефектів обміну речовин, 
ендокринних розладів та імунної недостатності може виявити багато з цих захворювань незадовго 
після народження шляхом дослідження сухих крапель крові, що дозволяє своєчасне діагностування та 
лікування. 
 
Відповідно до Берлінського закону про захист і добробут дітей, рівень участі в скринінгу 
новонароджених має бути збільшений. Лабораторія скринінгу новонароджених Берлін-Бранденбург 
поки що не отримала зразка крові Вашої дитини, тому незрозуміло, чи проводився скринінг (можливо, в 
іншій федеральній землі). Тому ми хотіли б скористатися цією нагодою, щоб нагадати Вам про скринінг 
новонароджених і порекомендувати якомога швидше провести огляд Вашої дитини педіатром, якщо 
цього ще не було зроблено. 
 

Додаткову інформацію про скринінг новонароджених можна знайти за наступною адресою в Інтернеті: 
https://screening.charite.de. 
Якщо у Вас виникли запитання, зв’яжіться безпосередньо з лабораторією скринінгу новонароджених 
Берлін-Бранденбург за номером: 030 405 026 391 або електронною поштою: ng-screening@charite.de. 
 

Ми бажаємо Вам і Вашій дитині всього найкращого – передусім здоров’я! 
 

З найкращими побажаннями 
 

Ваша команда офісу запрошень і зворотного зв’язку для скринінгу дітей 
 

Шаріте Асоціація лікарів лікарняних касАугустенбургер Плац 113353 Берлін 

Батькам  
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