Okula giriş muayenesi nedir?
Bu ücretsiz muayene bir sağlık önlemi olarak
faydalıdır.
Okula giriş muayenesi, U9 erken teşhis
muayenesine ek olarak çocuğun bir kez daha
muayene edilmesi için imkan sağlar.
60 – 64 ay arası tüm çocuklar için çocuk ya da
aile doktorunda bir U9 öngörülmektedir. Hem U9
hem de okula giriş muayenesi önemlidir.
●

U9'da çocuğun ansızın ortaya çıkan akut ve
kronik hastalıkları ve de gelişme
gecikmeleri tespit edilecektir.

●

Okula giriş muayenesi bir çocuğun okulun
günlük yaşantısına yönelik gereklilikleri
sağlık bakımından yerine getirip
getiremeyeceğini açığa çıkaracaktır.

Okula giriş muayenesi iki ana unsur içerir:
●

Tüm çocuklar için okula giriş taraması

●

Münferit hallerde: Okul hekimi tarafından
muayene edilme

Anne ve babalara okula giriş muayenesine
katılım konusunda okula ibraz edilmek üzere bir
belge verilecektir.
Okula giriş muayenesi gelecek eğitim yılında
okula gitmek zorunda olan tüm çocuklar için
zorunludur. Çocuk zamanından önce okula
başlasa dahi okula başlamadan önce bir okula
giriş muayenesi yapılması şarttır.

Çocuğu kim muayene ediyor?
Okula giriş taraması sosyal tıp asistanları
tarafından yapılır. Okul hekimi tarafından
yapılması gereken muayeneyi ise sağlık
idaresinin doktoru üstlenir. Münferit hallerde
ikinci bir randevu gerekebilir.

Okula giriş taraması nedir?
●

Sosyal tıp asistanı çocuğun sağlıkla ilgili
ön hikayesini, kilosunu ve boyunu
kaydeder.

●

Çocuğun görme ve işitme
yeteneği özel cihazlarla test
edilir.

●

Çocuğun dilsel ve motorik
(hareketlilik) gelişimi
incelenir. Bunun için çocuğa
bazı görevler verilir (örneğin bir şeyi tekrar
söylemek veya çizmek gibi).

●

Sosyal tıp asistanı aşı kartını inceler ve
olası aşı eksiklikleri konusunda açıklamalar
yapar.

●

Sarı defter ile de U9'un yapılıp yapılmadığı
tespit edilebilir.

Çocuk ne zaman doktor tarafından
muayene edilir?
Eğer U9'un yapıldığına dair bir kanıt yoksa,
okula giriş taramasının
arkasından okul
doktorunun muayenesi
zorunludur.
U9'a daha önce katılmış
olan çocuklar için bir okul
doktoru tarafından
muayene edilme teklifi
ancak
● Okula giriş taramasında veya U9'da
özellikler göze çarptığı zaman yapılır.
● Veya anne ve baba bunu isterse, örneğin
tereddütler varsa, erteleme veya
önceden okula yollama ile ilgili
sorular olduğunda
daha sonra okul hayatında rol
oynayabilecek tıbbi bulgular varsa.

Okula giriş muayenesinin avantajları
…çocuğunuz için nedir?
●

Görme ve işitme yeteneği test edilir, böylece
çocuk ileride dersleri en başından itibaren
ideal şekilde takip edebilir. Çoğu zaman
sorunlar olduğunda hızlı ve kolay şekilde
yardım edilebilir, örneğin gözlük takmak veya
sınıfta mümkün olduğu kadar önde bir sırada
oturmak gibi.

● Örneğin bir çocukta motorik veya dilsel
anlamda gelişim gecikmeleri fark edilirse,
anne ve babaya bildirilir ve onlara teşvik edici
olanaklar hakkında danışmanlık hizmeti verilir.
●

Çoğu zaman aşılar unutulur, çocuğun böyle
durumlarda yeterli aşı koruması bulunmaz.
Eksik aşılar aşı danışmanlığı verildikten sonra
çocuk doktoru veya aile hekimi tarafından
tamamlanabilir.

…anne ve babalar için nedir?
Bazen anne ve babalar okul dönemine göre daha
küçük olan çocuklarını okula gönderip
göndermeme konusunda emin olamıyorlar. Bazı
çocuklar o halde okul hayatında zorlanabiliyorlar.
Bu muayene sonuçlarındaki bilgiler anne babaların
karar vermelerini kolaylaştıracak değerli yardımçı
unsurlardır.
Ancak okula kabul edilme ile ilgili nihai karar
ise okul tarafından verilir.

Ayrıca bilmeniz gerekenler:
U1 - U9 arası erken teşhis muayenelerine
katılım madde 14 GDVG 'ye göre
16.05.2008 tarihinden itibaren tüm çocuklar
için yasal bir zorunluluktur.

U9 erken teşhis muayenesini
gerçekleştirmeyi zamanında
düşününüz.

Son olarak...
okula yeni başlayan öğrencilerin her birine
şimdiden güzel bir başlangıç, keyifli ve
başarılı bir öğrenme dileriz!

Stempel des Gesundheitsamtes

Bir çocuk, çocuk veya aile hekimi tarafından
U9'a ve okul hekimi tarafından yapılacak
muayeneye katılmaz ise, sağlık idaresi
madde 14 GDVG gereğince gençlik dairesini
bilgilendirmek zorundadır.

İnternetteki bilgiler:
Okumanız için güncel yasa metinleri
Eğitim ve Terbiye ile ilgili Bavyera Yasası madde 80
(BayEUG)
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEUG80
Sağlık Hizmetleri ve Tüketicileri Koruma Yasası madde 14
(GDVG)
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayGDVG-14
Okul Sağlığının Korunması Yönetmeliği (Okul Sağlığı Bakım Yönetmeliği – SchulgespflV)
www.gesetzebayern.de/Content/Document/BaySchulgespflV
Bavyera'daki İlk ve Hauptschule türü Ortaokulları (Halk
Okulları) için Okul Nizamnamesi (Halk Eğitim Merkezi
Nizamnamesi – VSO)
www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVSO
Federal Sağlık Aydınlatma Merkezi'nden çocuk sağlığı
konusuna ilişkin:
http://www.kindergesundheit-info.de/
Okula giriş muayene sonuçlarını burada görebilirsiniz:
www.lgl.bayern.de/schuleingangsuntersuchung
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