Göç ve Sağlık
Koordinasyon Yeri

Okula baslama
muayenesi

Rusca Konuşan ve Türkiye’ye
Göç Bağıntılı İnsanlar için Göç
ve Sağlık Koordinasyon Yeri

Nürnberg Belediyesi Sağlık Müdürlüğü, Göç ve
İlticacılar 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’ye göç bağıntılı in-sanlar
arasında bulunmaktadır.
Projenin ana hedeﬁ ise, bilgi dağıtımındaki
boşlukları ve Alman sağlık sisteminden faydalanmada özellikle Rusca 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 organi-zasyonlar ile beraberce
bir çalışma yapmaktadır.

Koordinasyon yerinde, ana lisan ile ilgili olarak
ehliyetli olan, sosyal ve pedagojik sahalardan iki
görevlimiz çalışmaktadır.
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Çocuk ve Genç Doktoru hizmetinin
Okula başlama muayenesi
Resmi hükümler gereğince, gelecek öğrenim yılında okul
çağına girecek olan bütün çocukların, sağlık müdürlüğünün
bir çocuk hemşiresi tarafından muayene edilmesi gerekir.
Bu muayene şunları kapsar:

Eğitim ve Kültür için Bavyera Devlet Bakanlığı tarafından,
sağlık müdürlüğünün bir çocuk doktoru tarafından bedeni
muayeneyi de kaplayan bir muayene yapılması;

•
•
•
•

•
•

•
•

Bir soru belgesine dayanarak anamnezin
(evveliyatın) tespit edilmesi,
Sarı renkli bakım defterinin görülmesi,
Ağırlık ve boy ölçümlerinin yapılması,
Aşı defterine dayanarak, yapılmış olan aşıların
tespit edilmesi, gerekli ise, eksik aşıların Çocuk ve
Genç Doktoru muayenehanesinde yaptırılması
önerisi,
Görme ve işitme testinin yapılması
ve ayrıca lisan ve motorik gelişmenin bilgilendirici
olarak incelenmesi.

•
•
•

Ön bakım muayenelerine ait U9 belge
verilemeyen,
U9 veya daha önce çocuk hemşiresi tarafından
yapılan muayenede yaş normuna uymayan bir
bulgu elde edilen,
Özel pedagojik veya uyum sağlayıcı okula
hazırlayıcı bir kuruluşa giden,
Ebeveyni tarafından okul doktoru muayenesi veya
danışmanlığı arzulanan,
çocuklar için öngörülmüştür.

Bu okula başlama doktor muayenesinde, ince
ve kaba kordinasyonlar, lisan, dikkat yeteneği.
genelleştirme yeteneği, görsel ve işitsel algılamalar,
sayıları anlayabilme ve miktarları kav-rama incelenecektir.

GESUND-07-003_Schul-EU_RZ-tuer.indd 2

Bunu okula başlamanın zamanı veya okulun şekli ve
gerekli ise gereken teşvik önlemleri ile ilgili olarak
veliye verilecek bir danışmanlık hizmeti takip edecektir.
Çocuğunuzun okula başlaması hakkındaki kararı
okul idaresi verecektir.
Gereksiz yere zaman kaybının önüne geçilebilmesi
için, 2008/2009 öğrenim yılında okul ça-ğına girecek
çocuklar için Eylül 2007’de bir ön soru belgesi gönderilecektir.
Okula başlama muayeneleri Kasım ve Mayıs ayları
arasında yapılacaktır. Yetkili ilk okul ta-rafından velilere, muayene tarihini ve yerini bildiren ve ekinde
bir soru belgesi bulunan bir davetiye yazısı gönderilecektir. Muayene okulda veya okula hazırlayıcı
kuruluşta veya Sağlık Dairesinin bir dış bölümünde
yapılacaktır.
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