
Die Vorsorgeuntersuchungen für Kinder sind ein wichtiger 
Bestandteil der Gesundheitsvorsorge, damit sich das Kind 
altersgerecht entwickelt. Deshalb ist es wichtig, dass alle 
Untersuchungen durchgeführt werden. Es gibt elf Untersu-
chungen, von der Geburt an bis zum zwölften Lebensjahr: 
U1 bis U9 mit U7a und die J1. Die Kosten für alle Vorsorge-
untersuchungen werden von allen gesetzlichen Krankenkas-
sen übernommen, auch für die U7a, die es seit 2008 gibt.
Bei der Entlassung aus dem Krankenhaus wird den Eltern 

das gelbe Kinderuntersuchungsheft mitgegeben, in dem alle Untersuchungen eingetra-
gen werden. Die U1 und die U2 fi nden bereits im Krankenhaus nach der Geburt statt. 
Die U-Untersuchungen werden von jedem Hausarzt und Kinderarzt durchgeführt.
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Gesund groß werden
VORSORGEUNTERSUCHUNGEN SIND WICHTIG FÜR IHRE KINDER

Trưởng thành khỏe mạnh
Việc khám sức khỏe định kỳ là rất quan trọng đối với trẻ em

Việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ là một phần quan trọng của việc phòng bệnh, để cho 
trẻ phát triển altersgerecht. Bởi vậy việc thực hiện tất cả các lần khám là rất quan trọng. Từ 
lúc mới sinh cho đến năm 12 tuổi có tất cả 11 lần khám bệnh: U1 đến U9 với U7a và J1. 
Các chi phí cho việc khám sức khỏe định kỳ đều được bảo hiểm y tế nhà nước trả, kể cả 
U7a mới có tứ 2008.
Khi ra viện cha mẹ sẽ được nhận quyển sổ y bạ màu vàng của trẻ, trong đó có ghi rõ các 
lần khám. U1 và U2 được tiến hành trong bệnh viện ngay sau khi sinh. Các buổi khám định 
kỳ được tiến hành bởi bất cứ bác sỹ đa khoa và khoa nhi nào.
Tác giả: Sabine Vogel

nach der Geburt 

– Atmung 

– Herzschlag 

– Refl exe 

Weitere Informationen zu den Untersuchungen gibt es im Gesundheitsladen in der Konradstr. 64.  Aktion vom Gesundheitsamt Leipzig bis zum 31. Juli 2010: Wenn Ihr Kind an der U7, U7a, U8 oder U9 teilgenommen hat, erhalten Sie im 
Gesundheitsladen nach Vorlage des gelben Untersuchungsheftes ein lustiges T-Shirt. Weitere Informationen zu den Vorsorgeuntersuchungen fi nden Sie auch unter:  www.bzga.de

3. bis 10. Lebenstag

– Innere Organe 

– Sinnesorgane 

– Früherkennung von Stoffwech-
selerkrankungen 

– Hörscreening 

Sau khi sinh

– Nhịp thở 

– Nhịp tim 

– Phản xạ 

3. đến 10. ngày tuổi 

– Các cơ quan nội tạng 

– Các giác quan 

– Sớm phát hiện các bệnh về sự 
trao đổi chất trong cơ thể

– Khám thính lực 

4. bis 5. Lebenswoche 

– Größe, Gewicht, Ernährungszu-
stand 

– Hüftgelenke, Augenreaktion, Hör-
vermögen

4. đến 5. tuần tuổi 

– Chiều cao, cân nặng, trạng thái dinh 
dưỡng 

– Khớp xương hông, phản ứng của 
mắt, khả năng nghe

3. bis 4. Lebensmonat

– Bewegungsverhalten und Greif-
refl exe

– Seh- und Hörvermögen

– Wachstum, Ernährung und Ver-
dauung

– Überprüfung des Impfstatus, 
ggf. Schutzimpfung

6. bis 7. Lebensmonat

– körperliche Entwicklung (selbst-
ständiges Drehen vom Rücken auf 
den Bauch, Greifen nach Gegen-
ständen)

– Zähne, Ernährung

– Überprüfung des Impfstatus, ggf. 
Schutzimpfung

10. bis 12. Lebensmonat 

– körperliche Entwicklung (Krab-
beln, Hochziehen, erste Schritte) 

–Entwicklung der Geschlechts-
organe 

– Sprachentwicklung 

– Hör- und Sehtest 

– Verhaltensweisen 

–Überprüfung des Impfstatus, ggf. 
Schutzimpfung 

1 Jahr + 9 Monate bis 2 
Jahre 

– körperliche und geistige Ent-
wicklungen (z. B. Laufen, Bücken, 
Aufrichten, Hören, Sehen, Verste-
hen, Sprechen) 

– Überprüfung des Impfstatus, ggf. 
Schutzimpfung 

2 Jahre + 10 Monate 
bis 3 Jahre 

– Sehtest 

– Sprachentwicklung 

– gründliche körperliche Untersu-
chung 

– Überprüfung des Impfstatus, ggf. 
Schutzimpfung 

3 Jahre + 10 Monate bis 
4 Jahre 

– körperliche Geschicklichkeit 
(z. B. auf einem Bein stehen) 

– Hör- und Sehtest 

– Sprachentwicklung 

–Kontaktfähigkeit, Selbststän-
digkeit 

–Überprüfung des Impfstatus, ggf. 
Schutzimpfung 

5 Jahre bis  5 Jahre + 4 
Monate 

– körperliche und geistige Ent-
wicklungen, Bewegungsverhalten 

– Hör- und Sehtest 

– Sprachentwicklung 

–Überprüfung des Impfstatus, ggf. 
Schutzimpfung 

12- bis 14jährige

– Untersuchung 

– Impfung 

–Beratung – streng vertraulich

U3U1
Những gì được kiểm tra trong những lần khám định kỳ?   WAS WIRD WANN BEI DEN EINZELNEN U-UNTERSUCHUNGEN GEPRÜFT?

U4 3. đến 4. tháng tuổi

– Cử động und phản xạ nắm bắt

– Khả năng nghe nhìn

– sự tăng trưởng, thực phẩm und 
tiêu hóa

– Kiểm tra tình trạng tiêm chủng, 
tiêm phòng nếu cần thiết

U5 6. đến 7. tháng tuổi

– sự phát triển về thể chất (lẫy, cầm 
nắm đồ vật)

– Răng, Dinh dưỡng

– Kiểm tra tình trạng tiêm chủng, 
tiêm phòng nếu cần thiết

U6

U7

U2

U7a U8 U9 J1

10. đến 12. tháng tuổi

– Sự phát triển về thể chất (bò, 
ngẩng lên, những bước đi đầu tiên) 

– Sự phát triển của cơ quan sinh 
dục

– phát triển ngôn ngữ

– kiểm tra thính lực và thị lực

– Cách cư xử 

– Kiểm tra tình trạng tiêm chủng, 
tiêm phòng nếu cần thiết 

1 tuổi + 9 tháng tuổi đến 2 tuổi 

– Sự phát triển về thể chất và trí lực 
(ví dụ như đi lại, cúi người, nhổm 
dậy, nghe, nhìn, hiểu, nói) 

– Kiểm tra tình trạng tiêm chủng, 
tiêm phòng nếu cần thiết 

2 tuổi + 10 tháng tuổi đến 3 tuổi 

– Kiểm tra thị lực 

– phát triển ngôn ngữ

– Kiểm tra kỹ tình trạng thể chất 

– Kiểm tra tình trạng tiêm chủng, 
tiêm phòng nếu cần thiết 

3 tuổi + 10 tháng tuổi đến 4 tuổi 

– sự khéo léo về thể chất (ví dụ như 
đứng một chân) 

– kiểm tra thính lực và thị lực 

– phát triển ngôn ngữ

– khả năng giao tiếp, tính tự lập 

– Kiểm tra tình trạng tiêm chủng, 
tiêm phòng nếu cần thiết 

5 tuổi đến 5 tuổi + 4 tháng tuổi

– sự phát triển thể chất và trí, cách 
đi lại 

– Kiểm tra thính lực và thị lực 

– phát triển ngôn ngữ  

– Kiểm tra tình trạng tiêm chủng, 
tiêm phòng nếu cần thiết.

12- đến 14 tuổi

– Khám bệnh 

– Tiêm phòng 

– Tư vấn – tuyệt đối kín đáo

*ggf. = gegebenfalls

Các thông tin khác về các buổi khám có thể lấy tại văn phòng sức khỏe trên đường Konradstr. Số 64. Hoạt động kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2010: Nếu con bạn tham gia U7, U7a, U8 và U9, bạn sẽ nhận được một chiếc áo phông có hình hài 
hước khi đưa ra quyển sổ y bạ màu vàng. Các thông tin khác liên quan đến các buổi khám định kỳ cũng có thể tham khảo tại trang web: www.bzga.de



Rezept von 
Ernährungsberaterin 
Janice Rogalla

1,2 kg Beerenobst 
(tiefgekühlt)
5 Pck. Vanille-
zucker
500g Quark (20% 
Fett i. Tr.)
500g Joghurt
150g Zucker
gehackte Pistazien

Die Beeren mit zwei Päckchen Vanillezucker pürieren. Den Quark und 
Joghurt mischen mit dem restlichen Zucker glatt rühren. Je die Hälfte 
vom Quark mit der Hälfte Beerenpüree verrühren.
Abwechselnd Quark pur und Beerenquark in Gläser schichten und mit 
gehackten Pistazien verzieren. Guten Appetit!

Aktuelle Veranstaltungen finden Sie im Internet unter:
www.gesunder-osten-leipzig.de
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Ausgabe 3: Gesund groß werden

Redaktionstreffen im Gesundheitsladen, Konradstr. 64
Interessierte Mütter können sich bei Frau Daufratshofer melden. 
Kontakt: Tel. 0341/ 52908322 
email: go-gesundheitsladen@fas.htwk-leipzig.de

Công thức của nhà tư vấn dinh 
dưỡng Janice Rogalla

1,2 kg dâu (đóng đá)
5 gói đường vani 
500g pho mát tươi 
(20% Fett i. Tr.)
500g sữa chua
150g đường
hạt dẻ cười (quả hồ 
trăn) đã xay

Trộn đều dâu với 2 gói nhỏ đường. Đánh đều phần đường còn lại với pho mát 
tươi. Cứ một phân nửa pho mát với một nửa dâu đã nghiền trộn đều lên. 
Chia pho mát và pho mát dâu xen kẽ vào các cốc rồi rắc hạt dẻ cười (quả hồ 
trăn) và thưởng thức. Chúc ngon miệng!

Pho mát tươi trộn dâu

Ausgabe 3: Trưởng thành khỏe mạnh

Cho 4 người


