
 

CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 

Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin | Telefon +49 30 450-50 | www.charite.de 

 

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung | Oranienstraße 106 | 10969 Berlin | https://www.berlin.de/kindergesundheit 

 

Charité - Universitätsmedizin Berlin  

Einladungs- und Rückmeldewesen 

für Kinder-Früherkennungsuntersuchungen 

 

Telefon (030) 450 566 022  

Fax (030) 450 566 988  

E-Mail  zentralestelle@charite.de 

Internet https://kindervorsorge.charite.de 

 

 

Berlin, tt.mm.jjjj 

 

Screening-ID: 

  000 000 000 000 ‹ddddd› 

Türkisch, 11.2018 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Çocuğunuz Xxxx'in UX'i için hatırlatma 

 

Değerli ebeveynler ve veliler,  
 

Xxxx için UX muayenesine bir randevu alma fırsatınız oldu mu veya bu muayeneye zaten gittiniz mi?  
 

Biz, Davet ve Geri Bildirim İşleri Merkezi olarak, erken tanı muayenesi katılımcılarının verilerini Berlin'de 

merkezi olarak toplamaktayız ve ne yazık ki henüz muayeneye gittiğinize dair bir haber almadık. Bunun çeşitli 

sebepleri olabilir: 
 

• Muayeneye gittiğiniz tarih, 10 günden fazla geride kaldıysa, belki Berlinli çocuk doktorunuz  

       ve bizim aramızla bir iletişim sorunu söz konusudur. Bu durumda bize kısaca telefonla, faksla veya 

e-postayla ulaşın. 

• Muayene yapıldı veya zaten bir randevu aldıysanız,  

       size ve çocuğunuza mutlu bir gelecek diler ve bu mektubu dikkate almanıza gerek kalmadığını belirtiriz.  

       Muayene onayını kısa bir süre içinde alacağımızı düşünüyoruz. 

• Henüz bir randevu almaya fırsatınız olmadıysa (biliyoruz, küçük çocuklarla bazı şeyler   
       unutulabiliyor), lütfen UX'in gg.aa.yyyy tarihinden önce gerçekleşebilmesi için   

       çocuk doktorunuzla iletişime geçin. 
 
2 

Çocuk doktorunuzun boş randevusu yoksa, web sitemizde doktor aramaya yönelik ayrıntılı bilgiler ve kısa süre 

içinde randevu veren muayenehanelere ait bir iletişim listesi bulabilirsiniz. 
 

Xxxx'in gelişiminin normal ilerleyip ilerlemediğini veya fiziksel ve zihinsel tehlikeler söz konusu olup olmadığını 

erkenden belirlemek çok önemlidir. Sadece erken tanı gerçekleşirse uygun bir terapi etkili olabilir. Ayrıca 2017 
yılından beri bu muayenelerde (U1-U9) psikososyal gelişimdeki farklı davranışlar da incelenmektedir. Çünkü bu 

alanda da erken tanı çocuğunuz için faydalıdır. 
 

Bu nedenle: Çocuğunuzun iyiliği için mutlaka erken tanı hizmetlerinden faydalanın! 
 

Muayene süresi bitmeye yaklaştığında hala çocuk ve gençlik doktorunuzdan bir katılım bildirimi almazsak, 

bölgenizden sorumlu sağlık dairesini bilgilendirmek zorundayız. Daire çalışanları sizinle iletişim kuracak ve 

gerekirse bir ev ziyareti ve danışmanlık / destek teklifinde bulunacaklar. Lütfen aldığınız randevuları bize 

bildirmeyin çünkü bu süreç esnasında sadece gerçekleşen muayeneler dikkate alınacaktır (randevular değil). 
 

Saygılarımızla 
 

Çocuk Erken Tanı Muayeneleri için Bağlayıcı Davet ve Geri Bildirim İşleri Merkezi Ekibiniz 
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Ebeveynlerine: 


