ÌrtÌbat yerÌ:
„Rusça Konuşan ve
Türkiye’den Göç eden
Insanlar için Göç ve Sağlık
Koordinasyon Yeri“

Göç ve Sağlık
Koordinasyon Yeri

Çocugunuz ÌçÌn
olan bütün
U-MuayenelerÌ

Ayrıntılı bilgiler için çocuk ve gençler doktorunuza ve
Gesundheitsamt Stadt Nürnberg
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
Frau Galisch
Burgstr. 4
90403 Nürnberg
Tel. 09 11/2 31 21 59’ a başvurabilirsiniz.

Nürnberg Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, Göç ve Ilticacılar için Federal Daire tarafından teşvik edilen ve
Yabancılar Meclisi tarafından desteklenen
„Göç ve Sağlık Koordinasyon Yeri“ projesini
Aralık 2009’a kadar yürütmektedir.
Bu projenin hedeﬁ olan grup, çoğunlukla Rus dilini
konuşan ve Türkiye’den göç eden insanlar arasında
bulunmaktadır.
Projenin ana hedeﬁ ise, bilgi dağıtımındaki
boşlukları ve Alman Sağlık sisteminden
faydalanmada özellikle Rusça ve Türkçe konuşan
vatandaşlarımızın karşılaştıkları engelleri ortaya
çıkartmak ve gerekli olan durumlarda problemlerin
çözümlerini aramaktır. Bu gaye için Koordinasyon
Yeri „Göç ve Sağlık“ sahalarında faaliyet gösteren
kuruluş ve organizasyonlar ile kooperasyon içinde
bulunmaktadır.
Koordinasyon yerinde ana lisanlı sosyal ve pedagojik
sahalardan iki görevlimiz çalışmaktadır.
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Hastalıkların erken teşhisi tıp dalının önemli bir parçasıdır.
Bu özellikle çocuk hastalıkları için de geçerlidir. Bir hastalık
ne kadar erken teşhis edilirse, tedavisi o kadar başarılı olur.

U4: 3. ile 4. ay arası
● Bu muayenede özellikle çocuğun bedensel ve ruhsal

Hamilelik esnasında ön tedbir muayeneleri gerçekleştirilir
(mavi annelik karnesi) ve doğumdan sonra da bu muayeneler
düzenli aralıklarla sürdürülür. Ön tedbir muayenelerinin
neticeleri doğumdan sonra ebeveynlere verilen bir “sarı
karneye” kaydedilir. Bu karnenin içinde aşı karnesi de saklanmalı ve her doktora gidildiğinde beraberinde
götürülmelidir.

●

“U-muayeneleri” olarak adlandırılan ve ücretsiz olan
sözkonusu muayeneler, bu broşürde kısaca tarif
edilmektedir.

●

U5: 6. ile 7. ay arası
● Şimdi çocuğun motoriği ve becerileri kontrol edilir
● Konuşma ve anne baba ve bebek arasında olan sosyal
●

U1: doğumdan hemen sonra
● Doğumdan hemen sonra uygulanır
● Bebeğin nefes alması, kalp atışları, teninin rengi, kas
gerilmeleri ve hareketleri muayene edilir

U2: 3. ile 10. gün arası
● Bebeğin tüm organ sistemleri, iskeleti, reﬂeksleri
●
●
●

ve duyma yeteneği kontrol edilir
Kan tahlili ile tüm metabolizma ve hormon
bozuklukları test edilir
Beslenme ve bakım ile ilgili bilgiler verilir
Raşitizm engellemesi hakkında ve olası Vitamin D
ve 10. günden sonra karies proﬁlaksi için kalsiyum
ﬂüorürü verilmesi hakkında danışma

U3: 4. ile 5. hafta arası
● Bebeğin tüm organları, kemik yapısı ve sinir sistemi
●
●

gelişimi ve hareket etme yeteneği kontrol edilir
Ayrıca görme ve işitme yeteneği de doktor tarafından
kontrol edilir, kilosu ve beslenme durumu gözden
geçirilir
Tavsiye edildiği şekilde ilk aşı 9. haftada yapıldıysa,
U 4’ de ikinci aşı yapılabilir

ilişki önemlidir
Tüm aşılar vaktinde yapıldıysa, temel bağışıklık
kazandırmanın üç aşısı 5. aya kadar yapılmış
olmalıdırlar

U6: 10. ile 12. ay arası
● Kontrol, ince motorik ve sosyal ilişkiler üzerine
●
●
●

odaklanır
Ayrıca konuşulanların anlaşılması denetlenir
Uygun testlerle duyma ve görme rahatsızlıklarının
olup olmadığı denetlenir
1. yaş dolduğunda 4 lü aşı tavsiye edilir (kızamık,
kabakulak, kızamıkçık, suçiçeği)

U7: 21. ile 24. ay arası
● Şimdi çocuğunuzun yaşına uygun gelişmiş olup
●
●

olmadığının tespit edilmesi önemlidir
U7 ağırlıklı olarak konuşma ve işitme
değerlendirmesi, motorik yeteneklerin
ve sosyal davranışın gelişmesi ile ilgilidir
Daha yapılmamış olan tüm aşılar U7
esnasında yapılabilir ve ikinci 4 lü aşı
için de zamanı gelmiştir

U7a: 34. ile 36. ay arası
● Bu ön tedbir muayenesinin ağırlık noktaları görme

●
●

rahatsızlıkları, sosyalleşme ve davranış bozuklukları, aşırı kilo, konuşma gelişimi bozuklukları, diş,
ağız ve çene anormalliklerinin teşhisi ve tedavisidir
İlaveten büyümenin normal olarak gerçekleşip
gerçekleşmediği kontrol edilir
Çocuk ve gençler doktorunuz çocuğunuzun artık
kreşe gidebilme yaşına gelip gelmediği konusunda
size danışmanlık yapar

U8: 46. ile 48. ay arası
● Bu muayenenin odak noktası çocuğun büyümesi
●
●

ve ruhsal gelişmesidir
Ayrıca ince motorik, konsantre olabilme, algılama
yeteneği, uykuya dalabilme ve kesintisiz uyuma
davranışları denetlenir
Ayrıntılı bir dahiliye muayenesi yapılır

U9: 60. ile 64. ay arası
● Okula başlamadan önce yapılan bu son muayenede,
doktor tekrar çocuğun bedensel ve ruhsal gelişmesini,
hareket tavrını, motoriğini, koordinasyon yeteneğini,
görme, işitme ve konuşma yeteneğini ve sosyal
davranışlarını kontrol eder
● U9’ da tazeleme aşıları yapılmalı ve eksik
kalan aşılar tamamlanmalıdır.
Tavsiye edilen fakat kısmen ücrete tabi olan
U10, U11, J1 ve J2 muayeneleri hakkında bilgi
almak için lütfen çocuk ve gençler doktorunuza
danışınız!

tekrar muayene edilir
Çocuk doktoru özellikle kalça eklemlerini, hareket
etme yeteneğini ve motoriği kontrol eder
İlk aşı 9. haftada yapıldığı için, birçok çocuk doktoru
U 3 muayenesinde, aşı danışmanlığı yapar
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