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Memento cu privire la UX pentru copilul dumneavoastră Xxxx 

 
Dragi părinți, dragi tutori,  
 

puteți efectua o programare pentru UX pentru Xxxx, sau poate v-ați ocupat deja de acest lucru?  
 

Noi, Serviciul central pentru invitații și răspunsuri, colectăm datele privind participările la testele de screening 
la nivel central pentru Berlin și până în prezent nu am primit niciun răspuns. Pot exista diferite motive pentru 
acest lucru: 
 
• In cazul în care testul a fost efectuat în urmă cu peste 10 zile, este posibil să existe o eroare de comunicare 

între noi și medicul dumneavoastră pediatru din Berlin. În acest caz, vă rugăm să ne contactați în scurt 
timp prin telefon, Fax sau e-mail. 

• Dacă testul a fost deja efectuat sau ați stabilit deja o programare, vă dorim dumneavoastră și copilului 
dumneavoastră toate cele bune pe viitor și vă rugăm să ignorați această scrisoare. Presupunem că vom 
primi în curând confirmarea privind testul. 

• Dacă nu ați reușit încă să faceți o programare - știm că uneori lucrurile nu merg așa cum ar trebui atunci 
când ai copii mici - vă rugăm să contactați imediat medicul dumneavoastră pediatru, pentru ca UX să 
poată fi efectuat înainte de zz.ll.aaaa. 
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Dacă medicul dumneavoastră pediatru nu mai poate face nicio programare, pe pagina noastră de internet veți 
găsi informații suplimentare pentru căutarea medicilor, precum și o listă de contact pentru cabinete medicale 
pentru programări în viitorul apropiat. 
 

Este important să stabilim din timp dacă Xxxx are o evoluție normală sau dacă există factori de risc pentru 
dezvoltarea sa fizică și psihică. Doar în cazul depistării din timp se poate aplica o terapie adecvată eficientă. 
Testele (U1- U9) se utilizează din anul 2017 și pentru depistarea tulburărilor de comportament în dezvoltarea 
psihosocială, deoarece și în acest sens este mai bine pentru copilul dumneavoastră să acționați din timp. 
 

De aceea: Beneficiați neapărat de ofertele de screening pentru binele copilului dumneavoastră! 
 

Dacă la scurt timp înainte de sfârșitul intervalului de teste nu s-a primit nicio adeverință de participare de la 
medicul dumneavoastră pediatru, suntem obligați să informăm autoritatea pentru sănătate a districtului 
dumneavoastră. Angajații vă vor contacta personal și vă vor oferi, dacă este cazul, o vizită la domiciliu și 
consultanță/ sprijin. Vă rugăm să nu ne comunicați programările stabilite, deoarece doar testele efectuate 
sunt luate în considerare în cadrul procedurii (nu și programările). 
 

Cu stimă, 
 

Echipa Serviciului central pentru invitații și răspunsuri obligatorii pentru teste de screening pentru copii 

Charité KVZAugustenburger Platz 113353 Berlin 

 
În atenția părinților 


