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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landes- 
regierung Rheinland-Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch 
Wahlbewerberinnen und -bewerbern oder Wahlhelferinnen und -helfern im 
Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung 
verwendet werden. Dies gilt für Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und  
Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Ver-
teilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie 
das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke 
der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden 
Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als 
Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen 
verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. 

ЗАДЛЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
ВАШОЇ ДИТИНИ
Виховання та догляд за дитиною вимагають 
від вас багато любовi, турботи та уваги. У цій 
відповідальній справі уряд федеральної 
землі Рейнланд-Пфальц надасть вам 
необхідну підтримку: у Законі про захист 
дітей від 21 березня 2008 р. закріплено 
положення про централiзовану систему 
розсилки запрошень на профілактичні огляди. 
Це великий прогрес у питаннi турботи про 
здоров‘я дитини. Завдяки таким оглядам 
можна розпізнати можливий розвиток хвороб 
уже на ранній стадії та розпочати лікування. 
Витрати на проведення десяти оглядів 
оплачує лікарняна каса (Krankenkasse) у 
рамках соціального захисту. Витрати на 
обстеження U4-U9 дітей, у яких відсутнє 
медичне страховування, може взяти на себе 
уряд Рейнланд-Пфальца

 
Важливість планових оглядів 
Перші два огляди проходять, як правило, у 
пологовому будинку. Наступні вісім оглядів 
проводяться регулярно, поки дитині не 
виповниться шість років. Таким чином 
фізичний та розумовий розвиток дитини 
перебуває під постійним контролем. Пiд час 
кожного огляду ваш лікар надасть докладну 
інформацію, нагадає про необхідні 
щеплення та дасть поради на період до 
наступного огляду.

 

ПОЧИНАЮЧИ З U4 ВИ 
БУДЕТЕ ОТРИМУВАТИ 
ЗАПРОШЕННЯ НА 
ОГЛЯД
Закон про захист дітей передбачає своєчасне 
розсилання запрошень на огляд дитини. 
Таким чином, ви не пропустите жодного 
прийому у лікаря. Центральний відділ 
Земельного відомства з соціальних питань, 
справ молоді та соціального забезпечення 
у федеральній землі Рейнланд-Пфальц 
довірив виконання цього завдання Центру 
дитячого здоров‘я при університетській 
клініці у місті Хомбург. Після проведення 
огляду дитини лікар зобов‘язаний переслати 
до Центру дитячого здоров‘я (Zentrum 
für Kindervorsorge) підтвердження цього, 
скориставшись формою, яка додається до 
запрошення. Не забудьте взяти цю форму на 
прийом до лікаря.

Що буде, якщо ви пропустите 
профілактичний огляд?

У цьому випадку вам автоматично буде 
надіслано нагадування. Якщо і після 
нагадування ви не подбаєте про огляд 
дитини, ви отримаєте лист із відділу охорони 
здоров‘я (Gesundheitsamt) з проханням 
пройти огляд. У разі відмови набувають 
чинності положення Закону про захист дітей, 
які передбачають підключення відомства у 
справах молоді (Jugendamt). Це відомство 
запропонує вам свою допомогу.



ШАННОВНІ БАТЬКИ! 
Від щирого серця вітаємо вас з народженням 
дитини! Ми раді за вас і бажаємо вашій родині 
всього найкращого. Безумовно, ви хочете, щоб 
ваша дитина росла здоровою. Адже діти – 
найдорожче, що маємо. За здоровий розвиток 
підростаючого покоління несуть відповідальність 
також суспiльство та органи охорони здоров‘я. 
Важливим елементом є регулярні профілактичні 
огляди. Особливо це стосується перших шести 
років життя, протягом яких розвиток дитини йде 
особливо стрімко. У рамках планових оглядів для 
ранньої діагностики можна виявити захворювання 
чи затримку розвитку вже на ранній стадії –  
та вжити відповідних заходів для лікування чи 
підтримки дитини.

З цією метою ще в 2008 року в Рейнланд-Пфальці 
було ухвалено закон про захист життя та здоров‘я 
дітей. В цьому зв‘язку ми запровадили обов‘язкову 
систему запрошень та нагадувань про 
профілактичні огляди для дітей. Тепер усі батьки 
регулярно отримують запрошення на планові 
огляди своєї дитини, що дозволяє проводити ранню 
діагностику. Скористайтеся цим шансом! Адже ми 
маємо спільну мету – здоровий розвиток наших 
дітей.

Бажаємо вам і вашій дитині всього найкращого!

Клеменс Хох  Катаріна Бінц 
Міністр з питань Міністр у справах сім‘ї, жінок,  
науки та здоров‘я культури та інтеграції 

10 ПРОФІЛАКТИЧНИХ 
ОГЛЯДІВ ДИТИНИ
У межах кожного огляду особливу увагу 
приділяють обстеженню фізичного, розумового 
та соцiального розвитку дитини. Ви повинні бути 
впевнені, що вжили всіх заходів для правильного 
розвитку своєї дитини.  

U1: Новонароджені – первинний огляд: 
■ перевірка дихання та серцебиття 
■ дані про вагу та зрiст 
■ перевірка кольору шкіри новонародженого,   
   роботи м‘язів та рефлексів 
■ аналіз крові на другий або третій день та      
   обстеження на виявлення вроджених вад

U2: Проводиться протягом 3-10 днів:
■ перевірка моторики та органів (серця, легенів,  
   шлунка та кишкiвника) 
■ перевірка обміну речовин та вироблення гормонів

U3: Проводиться протягом 4-5 тижнів:
■ контроль постави немовляти 
■ УЗД для перевірки положення тазостегнового  
   суглоба 
■ дані про вагу, зріст та обсяг голови дитини

U4: Проводиться протягом 3-4 місяців:
■ перевірка рухливості та моторики 
■ ґрунтовне обстеження фізичних функцій 
■ спостереження за взаємодією з оточенням 
■ можливо, планове щеплення

U5: Проводиться протягом 6-7 місяців:
■ ґрунтовне обстеження фізичних функцій 

■ віковий розвиток: так, дитина повинна вже  
   почати видавати перші звуки та перекладати  
   іграшку з руки в руку

U6: Проводиться протягом 10-12 місяців:
■ контроль рухливості та мовлення: дитина  
   повинна вміти сидіти, повзати та стояти. У цьому  
   віці дитина вже намагається ходити, тримаючись  
   за руку. Дитина реагує на знайомі звуки та  
   говорить перші слова, такі як «мама» та «тато»

U7: Проводиться протягом 21-24 місяців:
■ перевірка органів чуття та моторики: дитина вже  
   повинна впевнено ходити і бути в змозі  
   розпізнавати знайомі предмети та називати їх

■ перевірка формування соціальної поведінки  
   дитини

U7a: Проводиться протягом 34-36 місяців:
■ перевірка рівня розвитку вашої дитини 
■ перевірка на виявлення порушень соціалізації,  
   мовного розвитку, поведінкові порушення,  
   надмірна вага та зубощелепні аномалії

U8: Проводиться протягом 46-48 місяців:
■ перевірка фізичної спритності (наприклад:  
   стояння на одній нозі) 
■ поряд з перевіркою зору, слуху та мовлення  
   лікар уважно стежить за соціальним розвитком  
   дитини, рівнем її самостійності та  
   комунікабельності

U9: Проводиться протягом 60-64 місяців: 
додатково до обстежень U8:

■ огляд на предмет виявлення можливих  
   ортопедичних відхилень 

■ перевірка соціальної поведінки, фізичного та  
   психічного розвитку

■ перевірка необхідності цілеспрямованої  
   підтримки дитини перед школою

Пiд час кожного профілактичного обстеження 
лікар розповість вам про щеплення і, якщо 
необхідно, проведе вакцинацію.

 
Щеплення
Щеплення відносяться до розряду найважливіших 
та ефективних медичних заходів щодо 
профілактики та надають необхідний захист від 
інфекцій та їх наслідків. Особливо важливими є 
щеплення від таких захворювань, які можуть 
призвести до тяжких наслідків або смерті. Проте 
ефективними щеплення є лише тоді, якщо 
вакцинацію проводять своєчасно та регулярно. 
Щеплення захищає організм від хвороб. Висока 
частка щеплень на душу населення дозволяє 
уникнути передачi інфекцій (напр., кору чи 
краснухи) від людини до людини. Таким чином, 
захист отримують і люди з протипоказаннями до 
щеплень.
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