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ВСИЧКО ДОБРО ЗА 
ВАШЕТО ДЕТЕ!
Прегледът за ранна диагностика –  
най-добрата грижа за здравето

ЗА БЛАГОТО НА 
ВАШЕТО ДЕТЕ
Възпитанието и здравето на Вашето дете изискват от 
Вас много любов, привързаност и внимание. При тази 
отговорна задача имате пълната подкрепа на 
Правителството на провинция Райнланд-Пфалц:  
Чрез Закона за защита на детето от 21 март 2008 г. е 
създадена централна система за покана за прегледи за 
ранна диагностика. Голяма стъпка напред, за да расте 
здраво Вашето дете. Чрез профилактичните прегледи 
някои заболявания могат да бъдат открити и лекувани 
още в начален стадий. Разходите за 10 прегледа се 
поемат от Здравните каси в рамките на осигурителната 
защита. За здравно неосигурените деца разходите за 
U4-U9 и за ваксини могат да се поемат от провинция 
Райнланд-Пфалц.

Прегледите за ранна диагностика са важни
Обикновено първите 2 прегледа се провеждат в 
родилната клиника. Следващите 8 прегледа следват 
на определени интервали до 6-годишна възраст. Така 
физическото и умственото развитие на Вашето дете 
е под постоянно наблюдение. При всеки преглед 
избраната от Вас лекарка или избраният от Вас 
лекар ще Ви информира подробно, ще Ви напомни 
за датите за ваксиниране и ще Ви 

СЛЕД U4 СЕ ПОКАНВАТЕ 
НА ПРЕГЛЕД
В Закона за защита на детето е регламентирано, 
че се поканвате своевременно на прегледи. Така 
няма да пропускате срокове. Централната служба 
в Областната инстанция по социалните въпроси, 
младежта и грижите Райнланд-Пфалц, на която това е 
възложено, е прехвърлила тази задача на Центъра за 
детски грижи към Университетската клиника Хомбург. 
Лекарката или лекарят е длъжен след прегледа да 
изпрати потвърждението за преглед, приложено към 
поканата, на Центъра за детски грижи. Затова моля, 
носете формуляра в лекарската практика.

Какво ще стане, ако пропуснете профилактичния 
преглед?
Тогава ще получите автоматично напомняне.  
Ако и след това пропуснете прегледа на Вашето дете, 
Здравната служба ще се свърже с Вас, за да агитира 
още веднъж за провеждане на прегледа. Ако въпреки 
това, Вие вземете решение против него, Законът на 
провинцията за защита на детето предвижда при 
необходимост Здравната служба да информира 
компетентната за Вас Служба за младежта. Службата 
за младежта ще Ви предложи своята подкрепа.
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ДРАГИ РОДИТЕЛИ,
радваме се с Вас за раждането на Вашето дете и 
сърдечно Ви честитим. То ще обогати живота Ви с много 
неща, защото децата са най-ценното, което имаме. 
Затова сме сигурни, че ще направите всичко, за да 
растат здрави. 

Това е задължение също на политиката и нашето 
здравеопазване. Профилактичните прегледи са важни не 
само за възрастните, но също и за нашите деца. Особено 
през първите шест години редовните прегледи са 
задължителни, за да стимулира здравословното 
развитие. Така заболяванията или закъсненията в 
развитието могат да бъдат открити своевременно. 

Райнланд-Пфалц действа и със Закона за провинцията 
за защита на благото на децата и детското здраве 
създаде законови предпоставки за по-добра ранна 
диагностика. Всички майки и бащи се поканват на 
предстоящите U-прегледи. Използвайте този шанс за 
Вашето дете. Всички ние имаме една обща цел: нашите 
деца да растат здрави. 

Желаем всичко добро на Вас и Вашите деца!

Сабине Бетцинг-Лихтенталер  
Министър по социалните въпроси, труда, здравето и 
демографското развитие на провинция Райнланд-Пфалц

Ане Шпигел  
Министър по семейните въпроси, жените, младежта, 
интеграцията и защитата на потребителите на провинция 
Райнланд-Пфалц

10-ТЕ ПРОФИЛАКТИЧНИ 
ПРЕГЛЕДИ ЗА ДЕЦА
При всеки профилактичен преглед се проверяват 
всички признаци, които са от определящо значение за 
физическото, умственото и социалното развитие на 
Вашето дете. Така ще се чувствате спокойни, че сте 
направили всичко възможно за благото на Вашето дете.  

U1: Новородени – първичен преглед: 
■  Проверка на дишането и пулса 
■  Определяне на телесното тегло, ръста и обиколката 

на главата на детето
■  Проверка на цвета на кожата на новороденото, 

мускулния тонус и рефлексите 
■  Вземане на кръв на втория или третия ден от 

раждането и преглед за вродени заболявания    

U2: Провеждане на 3-ия до 10-ия ден от раждането:
 ■ Преглед на моториката и органите като сърце, бял 

дроб, стомах и черва ■Изследване на обмяната на 
веществата и производството на хормони 

 ■ Информация за предложенията за подкрепа в 
района, като например „ранна помощ“ 

U3: Провеждане в 4-та до 5-та седмица от раждането:
■  Проверка на физическата стойка на бебето 
■  Преглед с ултразвук, за да се провери, дали е налице 

луксация на тазобедрената става 
■  Определяне на телесното тегло, ръста и обиколката 

на главата на детето 
■  Разяснение за ваксини и консултация/предложения 

за дата за ваксиниране
■  Консултация за защита от злополуки

U4: Провеждане в 3-ия до 4-ия месец:
■  Проверка на двигателното поведение и моторното 

развитие
■  Подробен физически преглед 
■  Проверка на тазобедрените стави, нервната система 

и слуха и зрението 

■  Консултация за храненето и устната хигиена 

U5: Провеждане в 6-ия до 7-ия месец от раждането:
■  Подробен физически преглед 
■  Развитие според възрастта: Детето трябва да е в 

състояние да образува например първи звуци и да 
се обръща от гръб по корем 

■  Насочване към стоматологична практика за 
изясняване на състоянието на зъбите и устната 
лигавица 

U6: Провеждане в 10-ия до 12-ия месец от раждането:
■  Проверка на подвижността и езика:  

Детето трябва да може да седи, да лази и да стои. 
Първите стъпки, като детето се води за ръка, също 
се правят на тази възраст. Детето може да реагира 
на познати шумове и да казва първи думички като 
„мама“ или „тати“. 

U7: Провеждане в 21-ия до 24-ия месец от раждането:
■  Преглед на сетивните органи и моторното развитие: 

Детето трябва да може да ходи сигурно, както и 
да е в състояние да познава и назовава познати 
предмети. 

■  Преглед на развитието на социалното поведение 

U7a: Провеждане в 34-ия до 36-ия месец от 
раждането:
■  Преглед на състоянието на развитие на Вашето 

дете. 
■  Тест за алергии, смущения в социализацията, 

поведенческото или езиковото развитие, 
наднормено тегло или зъбни и челюстни аномалии 

■  Информация за стоматологичен преглед за ранна 
диагностика 

U8: Провеждане в 46-ия до 48-ия месец от раждането:
■ Преглед на физическите умения (например: стоене 

на един крак) 
■  Наред със зрението и слуха или езиковото 

развитие лекарката и лекарят обръщат внимание 

точно на социалното поведение, степента на 
самостоятелност и контактността на детето 

■  Консултация за употребата на медии 

U9: Провеждане в 60-ия до 64-ия месец от раждането:
допълнително към прегледите U8:
■ Преглед за евентуални ортопедични аномалии 
■  Проверка на социалното поведение, умственото и 

психическото развитие 
■  Преценка, дали Вашето дете се нуждае от целеви 

преглед за тръгване на училище 
■  Консултация за движение и предотвратяване на 

наднормено тегло

При всеки преглед за ранна диагностика Вашата 
лекарка или Вашият лекар ще Ви информират за 
предстоящи ваксинации и ще извършват евентуално 
необходимите ваксинации и ще консултират по други 
определени важни за възрастта теми.

Ваксини

Ваксините спадат към най-важните и най-ефективните 
медицински превантивни мерки и представляват 
високоефективна защита от определени инфекциозни 
заболявания и техните вредни последици. Особено 
важни са ваксините, ако чрез тях могат да се 
възпрепятстват заболявания с тежки или смъртоносни 
последици. Но ваксините могат да направят това, само 
ако бъдат поставени и подновени своевременно. 

Ваксината защитава отделния организъм от 
заболяване. Ако бъдат постигнати високи степени 
на ваксинация сред населението, причинителите на 
болести не могат повече да се пренасят от човек на 
човек (например дребна шарка или рубеола). По такъв 
начин хората, които не трябва да се ваксинират по 
медицински причини, въпреки това могат да бъдат 
защитени.


