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Напомняне за UX за Вашето дете Xxxx 

 

Уважаеми родители, уважаеми настойници,  

 

успяхте ли да се погрижите за насрочването на дата и час за UX за Xxxx или може би вече сте минали прегледа?  

 

Ние, Централното звено на службата за покани и отговори, събираме данните за участията в прегледи за ранно 

откриване на заболявания в Берлин и до този момент за съжаление все още не сме получили известие за 

извършен преглед. Това може да се дължи на различни причини: 

 

•    Ако прегледът е извършен преди повече от 10 дни, може би има грешка в комуникацията  

       между нас и Вашия педиатър в Берлин. В такъв случай, моля, свържете се с нас по телефона, 

       по факс или имейл. 

•     Ако прегледът вече е извършен или сте уговорили дата и час,  

       пожелаваме на Вас и Вашето дете всичко хубаво за в бъдеще. Това писмо не важи за Вас.  

       Приемаме, че скоро ще получим потвърждението за прегледа. 

•     Ако до този момент не сте успели да уговорите дата и час – знаем, че с малки деца  

       често не остава време за всичко – молим бързо да се свържете с Вашия  

       педиатър, за да може UX да се извърши преди tt.mm.jjjj. 

 

Ако Вашият педиатър няма свободни часове, на нашата интернет страница може да намерите необходимата 

информация за търсенето на лекар, както и списък с данните за контакт на кабинети за краткосрочно записване на 

часове. 

 

Важно е рано да се установи, дали развитието на Xxxx протича нормално или е налице заплаха за физическото 

развитие и психическото здраве. Само при своевременно установяване съответната терапия може да е ефективна. 

От 2017 г. прегледите (U1- U9) също служат за разпознаване на поведенчески аномалии в психосоциалното 

развитие, защото и тук навременните мерки са от полза за Вашето дете. 

 

Затова: За доброто на Вашето дете непременно използвайте предложенията за ранно откриване на 

заболявания! 

 

Ако малко преди изтичане на периода за прегледи не е налично удостоверение за участие от Вашия педиатър, 

ние сме задължени да уведомим Вашата районна здравна служба. Тогава служителите лично ще се свържат с Вас 

и ще Ви предложат при необходимост домашно посещение и консултация/съдействие. Моля, не ни уведомявайте 

за уговорени часове, защото само извършените прегледи имат значение за процедурата (не уговорени часове). 

 

С уважение 

 

Вашият екип от Централното звено на службата за задължителни покани и отговори относно детски прегледи за 

ранно откриване на заболявания. 
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