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Drodzy rodzice, drodzy opiekunowie,
Czy udało się Wam już umówić termin na UX dla Xxxx, a może udało się Wam je już przeprowadzić?
My, centralne biuro systemu zaproszeń i potwierdzeń, gromadzimy dane dotyczące udziału w testach
przesiewowych centralnie dla Berlina i niestety nie otrzymaliśmy jeszcze zgłoszenia udziału w badaniu. Może
to mieć różne przyczyny:
• Jeśli od czasu badania upłynęło więcej niż 10 dni, powodem może być błąd w komunikacji między Waszym
berlińskim lekarzem pediatrą a nami. W takim przypadku prosimy o krótki kontakt telefoniczny, faks lub email.
• Jeśli badanie zostało już przeprowadzone lub jeśli już umówiliście termin, życzymy Wam i Waszemu
dziecku niezmiennie wszystkiego najlepszego na przyszłość, a niniejsze pismo staje się nieważne.
Zakładamy, że wkrótce otrzymamy potwierdzenie przeprowadzenia badania.
• Jeśli nie byliście jeszcze w stanie umówić terminu - a wiemy, że z małymi dziećmi czasami jest trudniej się
zorganizować - prosimy o bezzwłoczny kontakt ze swoim lekarzem pediatrą, aby można było
przeprowadzić UX jeszcze przed dd.mm.rrrr.
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Jeśli Wasz lekarz pediatra nie ma już wolnego terminu, znajdziecie na naszej stronie internetowej informacje
pomocne jak znaleźć lekarza wraz z listą danych kontaktowych do gabinetów lekarskich z możliwością
umówienia krótkoterminowych wizyt.
Ważne jest by wcześnie określić, czy rozwój xxxx jest prawidłowy, czy też istnieje ryzyko nieprawidłowego
rozwoju fizycznego i umysłowego. Tylko w przypadku wczesnego wykrycia nieprawidłowości odpowiednia
terapia może być skuteczna. Od 2017 r. badania (U1-U9) są również wykorzystywane do wykrywania zaburzeń
behawioralnych w rozwoju psychospołecznym, ponieważ także w tym przypadku wczesne działanie jest
korzystne dla Waszego dziecka.
Dlatego: Dla dobra Waszego dziecka koniecznie korzystajcie z ofert wczesnego wykrywania zaburzeń
rozwojowych i chorób!
Jeśli nie otrzymamy świadectwa zgłoszenia udziału od Waszego lekarza pediatry na krótko przed upływem
okresu wyznaczonego na badania, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym wydział urzędu zdrowia w
Waszym okręgu. Personel wówczas skontaktuje się z Wami osobiście i w razie potrzeby zapewni wizytę
domową i poradę / wsparcie. Prosimy nie informować nas o umówionych terminach, ponieważ tylko
przeprowadzone badania mają wpływ na procedurę (nie terminy).
Pozdrawiamy serdecznie,
Wasz zespół centralnego biura systemu obligatoryjnych zaproszeń i potwierdzeń w zakresie badań przesiewowych dla
dzieci.
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