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Для захисту та добробуту 
дітей у Берліні 

Обов‘язкові запрошення

на 
профілактичні 

огляди дітей

Яке завдання центрального 
офісу Шаріте?

Сенат доручив центральному офісу впровадити 
систему запрошення та зворотного зв‘язку. 
Його завдання полягає у забезпеченні участі 
у профілактичних оглядах. Для цього йому 
доводиться порівнювати різні дані:

• Дані про дітей, основне місце проживання яких 
знаходиться в Берліні та які мають брати участь 
в оглядах, які центральний офіс отримує від 
реєстраційного органу 

• Дані про новонароджених із присвоєними 
ідентифікаційними номерами скринінгу, які 
передаються скринінговою лабораторією.

• Центральний офіс отримує довідки про огляд від 
берлінського педіатра, який уповноважений та 
зобов‘язаний негайно повідомити про участь в 
огляді до центрального офісу.

• Якщо огляд проводиться за межами землі Берлін, 
то батьки дитини повинні надіслати довідку про 
огляд до центрального офісу.

Центральний офіс може бачити з цих даних, які 
діти ще не були оглянуті до встановленої дати. 
Центральний офіс просить батьків привести дітей 
на обстеження та інформує про зміст та мету 
відповідного обстеження.

Маєте запитання?
Інтернет https://kindervorsorge.charite.de
  www.berlin.de/kindergesundheit
Адреса електронної пошти    
  zentralestelle@charite.de
Телефон +49 30 450 566 022

Якщо у розумні строки після надсилання 
запрошення, не отримано довідки про огляд, 
центральний офіс інформує Службу у справах 
здоров‘я дітей та молоді (KJGD) про те, які діти 
не пройшли обстеження. KJGD пропонує їхнім 
батькам візит додому та, при необхідності, 
консультацію та підтримку.

Процедура розроблена таким чином, що 
жодна медична інформація не передається до 
центрального офісу. Процедуру було погоджено з 
Берлінським офіцером із захисту даних. 

Шановні батьки, шановні опікуни, не 
дивуйтеся, якщо вам повідомлять, що ви 
пропустили профілактичний огляд. Будь 
ласка, сприймайте це як корисне нагадування 
про важливе обстеження для вашої дитини.
 
Ми бажаємо вам і вашій дитині всього 
найкращого в майбутньому!

Ukrainisch



Берлін посилює турботу про 
захист і здоров’я дітей

Кожній дитині потрібен хороший старт у житті. 
Здоров‘я – це найголовніше. Тому в Німеччині 
є серія профілактичних оглядів для дітей, які 
допомагають виявити порушення розвитку та 
захворювання на ранній стадії.

Таким чином, можна вчасно розпочати  
будь-яке необхідне лікування.

Ми маємо на меті дати всім дітям у Берліні  
хороші стартові можливості та хочемо, щоб  
кожна дитина брала участь у всіх оглядах.

Тому Берлін ухвалив закон про захист 
дітей. Батьків, які пропустили добровільний 
профілактичний огляд (U4-U9), запрошують 
привести свою дитину на огляд.

Чому важливо не 
пропускати огляди?

Тому що це дозволяє своєчасно діагностувати 
порушення розвитку та захворювання та 
своєчасно лікувати їх. Крім того, деякі розлади 
та захворювання розпізнаються тільки у певному 
віці, й терміни та зміст кожного окремого 
профілактичного обстеження адаптовані 
відповідним чином. Навіть якщо досі результати 
завжди були в нормі, важливо відвідувати усі 
огляди.

Раннє виявлення відхилень розвитку у немовлят 
та дітей раннього віку має вирішальне значення, 
оскільки перші роки життя є значущими для 
здорового розвитку дитини. Але профілактичні 
огляди є важливими і для дітей старшого 
віку. Дітям, які, наприклад, мають труднощі з 
мовленням, зором, слухом або концентрацією 
уваги, можна допомогти в ранньому віці, і таким 
чином можна забезпечити хороший старт у 
дитячому садку та школі.

З метою захисту дітей від небезпечних інфекційних 
захворювань також регулярно перевіряється 
вакцинація.

Тому:
Обов’язково скористайтеся всіма послугами 
профілактичних оглядів для добробуту вашої 
дитини!

Для чого потрібна 
картка оглядів дитини?

У цій картці документуються результати 
профілактичних оглядів. Таку картку оглядів 
дитини отримує кожна мати при виписці з 
пологового будинку.  
При переїзді з-за кордону, ви отримаєте картку від 
педіатра.

Картку оглядів дитини необхідно ретельно 
зберігати та пред’являти педіатру при 
кожному профілактичному огляді. 

Що таке ідентифікатор 
скринінгу та для чого 
він використовується?

Ідентифікатор скринінгу (SC-ID) — це 
анонімний числовий код. Він складається з 
дванадцятизначної послідовності чисел з трьома 
контрольними цифрами.

З 1 квітня 2010 року всі новонароджені з 
пологового будинку отримали також аркуш 
документації SC-ID (наклейки зі штрих-кодом) з 
карткою оглядів дитини.

SC-ID використовується для скринінгу 
новонароджених, а також для запрошення та 
зворотного зв’язку.


