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SUNTEŢI INVITAT/Ă 
ÎNCEPÂND CU  
EXAMINAREA E4
Legea privind protecţia copilului prevede că sunteţi 
invitat/ă din timp pentru efectuarea examinărilor.  
În felul acesta nu veţi omite niciunul din termenele 
prevăzute. Autoritatea Centrală din cadrul Oficiului 
pentru Probleme Sociale, Tineret şi Asistenţă al 
landului Renania-Palatinat competentă în acest sens 
a delegat această sarcină Centrului pentru controale 
preventive pentru copii din cadrul Clinicii Universitare 
Homburg. Cadrul medical are obligaţia ca după  
examinare să trimită confirmarea de examinare, anexă 
la scrisoarea de invitare, Centrului pentru controale 
preventive pentru copii.  
Vă rugăm, aşadar, să luaţi formularul cu dvs. atunci 
când vă deplasaţi la cabinetul medical.

Ce se întâmplă dacă omiteţi examinarea 
preventivă?
În acest caz, veţi primi automat o scrisoare de rea-
mintire. Dacă şi după aceasta omiteţi să faceţi  
examinarea copilului dvs., veţi fi contactat/ă de către 
Oficiul de Sănătate Publică, care vă va recomanda 
încă o dată să solicitaţi examinarea. În cazul în care, 
totuși, luaţi o decizie contrară, Legea privind protecţia 
copilului a landului prevede că Oficiul de Sănătate 
Publică informează, eventual, Oficiul pentru Protecţia 
Copilului în a cărui competenţă vă aflaţi. Oficiul 
pentru Protecţia Copilului vă va oferi sprijinul său.

PENTRU BINELE COPILULUI 
DUMNEAVOASTRĂ
Educaţia şi sănătatea copilului dvs. vă cer multă 
dragoste, afecţiune şi atenţie. La îndeplinirea acestei 
îndatoriri de o importanţă deosebită beneficiaţi de 
întregul sprijin al guvernului landului Renania-Palatinat. 
Prin Legea privind protecţia copilului din 21 martie 
2008 a fost realizat un sistem central de invitare la 
examinările pentru detectarea timpurie. Acest lucru 
reprezintă un progres important pentru dezvoltarea 
sănătoasă a copilului dvs. Prin examinările preventive, 
eventualele afecţiuni pot fi depistate şi tratate încă 
din stadiul incipient. Costurile celor 10 examinări sunt 
preluate, în cadrul formulei de asigurare respective,  
de către casele de asigurări de sănătate. În cazul  
copiilor care nu beneficiază de o asigurare de sănătate, 
costurile examinărilor E4 – E9 (germană: U4 – U9) pot 
fi preluate de către landul Renania-Palatinat.

 
Examinările pentru detectarea timpurie sunt  
importante
Primele 2 examinări se efectuează de regulă în mater-
nitate. Celelalte 8 examinări au loc la anumite inter-
vale de timp până în cel de al 6-lea an de viaţă.  
În felul acesta se asigură observarea continuă a 
dezvoltării fizice şi psihice a copilului dvs. La fiecare 
examinare, cadrul medical ales de dvs. vă va oferi 
informaţii cuprinzătoare, vă va aminti termenele de 
vaccinare şi vă va recomanda lucrurile pe care va 
trebui să le aveţi în vedere în perioada următoare.



DRAGI PĂRINŢI, 
Vă felicităm din inimă pentru nașterea copilului dumnea-
voastră! Ne bucurăm pentru dumneavoastră și vă dorim 
dvs. ca familie toate cele bune. Creșterea sănătoasă a  
copilului dvs. este cu siguranţă foarte importantă pentru 
dumneavoastră. Copiii ne îmbogăţesc viaţa și aceștia sunt 
lucrul cel mai de preţ pe care îl avem. Pentru o dezvoltare 
sănătoasă a copiilor noștri sunt totuși responsabili, de ase-
menea, sfera politică și sistemul de sănătate. Prin urmare, o 
componentă importantă pentru o dezvoltare sănătoasă o 
constituie efectuarea regulată a examinărilor preventive. 
Acestea vizează în special primii șase ani de viaţă, deoarece 
etapele de dezvoltare din această perioadă sunt deosebit de 
importante. În cadrul examinărilor pentru detectarea timpu-
rie pot fi depistate din timp boli sau întârzieri în procesul 
de dezvoltare și pot fi iniţiate măsuri corespunzătoare 
pentru tratarea sau promovarea copilului dumneavoastră. 

Pentru a sprijini dezvoltarea sănătoasă a tuturor copiilor, 
am adoptat deja din anul 2008 Legea landului pentru 
protecţia bunăstării și sănătăţii copiilor. Concomitent am 
introdus în landul Renania-Palatinat un sistem obligatoriu 
de transmitere a invitaţiilor și de reamintire pentru exami-
nările de detectare timpurie ale copiilor. În acest fel, toate 
mamele și toţi taţii sunt invitaţi la fiecare examinare de 
detectare timpurie viitoare a copilului lor. Participaţi cu 
copilul dvs. la aceste examinări preventive, deoarece dez-
voltarea sănătoasă a copiilor noștri este obiectivul nostru 
comun. 

Toate cele bune pentru dumneavoastră și copilul 
dumneavoastră! 

Clemens Hoch  Katharina Binz 
Ministrul pentru   Ministrul pentru Familie,  
Știinţă și Sănătate Femei, Cultură și Integrare

 

CELE 10 EXAMINĂRI  
PREVENTIVE PENTRU COPII
La fiecare examinare preventivă sunt examinate caracte-
risticile relevante pentru dezvoltarea fizică, psihică şi 
socială a copilului dvs. În felul acesta căpătaţi sentimentul 
liniştitor că aţi făcut tot ce este imaginabil posibil pentru 
binele copilului dvs. 

E1: Prima examinare - nou născuţi: 
■  verificarea respiraţiei şi a pulsului inimii 
■  stabilirea greutăţii corporale și a lungimii corpului
■  verificarea culorii pielii noului născut, a tensiunii muscu-

lare şi a reflexelor 
■  preluarea de probe de sânge în a doua sau a treia zi de 

viaţă şi analizarea acestuia pentru identificarea unor 
boli congenitale   

E2: Efectuare între a 3-a şi a 10-a zi de viaţă:
 ■ examinarea aparatului locomotor şi a organelor,  

precum inima, plămânii, stomacul şi intestinele
 ■ verificarea metabolismului şi a producţiei de hormoni 

E3: Efectuare între a 4-a şi a 5-a săptămână de viaţă:
■  controlul ţinutei corporale a bebeluşului 
■  ecografie pentru a verifica dacă există o deformare în 

zona articulaţiei femurale
■  stabilirea greutăţii corporale, a lungimii corpului şi a 

circumferinţei capului copilului

E4: Efectuare între a 3-a şi a 4-a lună de viaţă
■  verificarea capacităţii de mişcare şi a evoluţiei motrice
■  examinare corporală minuţioasă 
■  observarea interacţiunii 
■  vaccinare de rutină, după caz

E5: Efectuare între a 6-a şi a 7-a lună de viaţă:
■  examinare corporală minuţioasă
■  stadiul de dezvoltare conform vârstei: de pildă, copilul ar 

trebui să fie deja în măsură să producă primele sunete 
și să schimbe jucăria dintr-o mână în alta

E6: Efectuare între a 10-a şi a 12-a lună de viaţă:
■  controlul capacităţii motrice şi al vorbirii: Copilul ar 

trebui să fie în măsură să stea în şezut, să meargă 
de-a buşilea şi să stea în picioare. Şi primii paşi ar 
trebui să-i poată face, ţinut de mână, în această etapă 
a vieţii. Copilul poate să reacţioneze la zgomote ce-i 
sunt familiare şi să spună primele cuvinte, precum 
„mama” şi „tata”. 

E7: Efectuare între a 21-a şi a 24-a lună de viaţă:
 ■ Verificarea aparatului senzorial şi a dezvoltării motrice: 

Copilul ar trebui să fie sigur pe mersul în picioare şi, 
de asemenea, să fie în măsură să identifice obiectele 
cunoscute în funcţie de clasa din care acestea fac par-
te şi să le denumească. 

 ■ examinarea stadiului de dezvoltare a comportamen-
tului social

E7a: Efectuare între a 34-a şi a 36-a lună de viaţă:
■  verificarea stadiului de dezvoltare a copilului dvs. 
■  examinare pentru identificarea unor deficienţe de  

socializare, de comportament sau de dezvoltare a 
vorbirii, a supraponderabilităţii sau a unor anomalii 
ale danturii şi maxilarului 

■  informare privind modalităţile de identificare timpu-
rie a unor probleme de sănătate dentară 

E8: Efectuare între a 46-a şi a 48-a lună de viaţă:
■ examinarea abilităţilor fizice (de pildă: capacitatea de 

a sta într-un picior) 
■  În afară de capacitatea auditivă şi vizuală cât și a 

dezvoltării vorbirii, cadrul medical acordă o atenţie 
deosebită comportamentului social, gradului de auto-
nomie şi capacităţii copilului de a stabili contacte

E9: Efectuare între a 60-a şi a 64-a lună de viaţă:
suplimentar faţă de examinările E8:
■ examinare pentru identificarea unor eventuale 

deformări ortopedice 
■  verificarea comportamentului social, a dezvoltării  

intelectuale şi psihice 
■  evaluarea necesităţii de a mai acorda copilului dvs.  

un sprijin specific pentru începerea şcolii

La fiecare examinare pentru detectarea timpurie, medicul 
dvs. vă va informa, în cadrul consultaţiei, şi în legătură 
cu vaccinările ce urmează a fi făcute, efectuând eventual 
el însuşi unele vaccinări necesare.

Vaccinări

Vaccinările se numără printre cele mai importante şi 
mai eficiente măsuri de prevenţie medicală şi constituie 
o protecţie de înaltă eficacitate împotriva anumitor 
boli infecţioase şi a urmărilor negative ale acestora.  
O vaccinare este deosebit de importantă atunci când 
prin ea pot fi prevenite îmbolnăvirile cu urmări grave 
sau mortale. Vaccinările însă pot fi eficiente numai dacă 
sunt efectuate la timp şi sunt repetate. 

Vaccinarea protejează de îmbolnăvire persoana 
individuală. În cazul în care se realizează o cotă înaltă 
de vaccinare la nivelul populaţiei, agenţii patogeni  
(de pildă cei ai rujeolei şi rubeolei) nu se vor mai putea 
transmite de la un om la altul. Persoanele care, din 
motive medicale, nu pot fi vaccinate pot fi protejate, 
totuşi, în felul acesta.
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