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Charité’deki merkez bürosunun 
görevi nedir?

Senato tarafından davet ve haber verme durumunun 
yürütülmesi işlemi ile görevlendirilmiştir. Bunun için farklı 
verileri karşılaştırması gerekmektedir:

 U4’den U9’a kadar erken teşhis muayenelerine 
katılması gereken tüm Berlin’li çocukların verileri nüfus 
idaresinin merkez bürosunda gitmektedir. 

 Yeni doğan bebeklerin ve kendilerine tahsis edilmiş 
olan Screening-ID-numaraları Screening-Laboratuvarı 
tarafından gönderilecektir. 

 Çocuk doktorları her gerçekleşen erken teşhis mua-
yenesinden sonra çocuğun barkod yapıştırıcılarından 
birini, yapılan muayenenin tanımını ve muayene tarihini 
merkez büroya gönderecektir. 

Merkez büro bu verilerden hangi çocukların henüz muaye-
neye gitmediklerini görebilecektir. Bu çocukların ailelerine 
mektup yoluyla açıkta kalan muayene hatırlatılacaktır. 
Belli bir süre içerisidine (sarı deftere bkz.) muayenenin 
telafisi gerçekleştirilebilir.

Merkez büro, bu sürenin sonunda, ilgili kaymakamlığa 
bağlı Çocuk ve Gençlik sağlık hizmetleri dairesine 
(KJGD), hangi çocukların, hatırlatma yapılmış olmasına 
rağmen, muayene edilmemiş olduğunu bildirecektir. Bu 
çocukların ailelerine, evlerine ziyarete gelineceği ve 
ihtiyaç görüldüğünde danışmanlık ve destek hizmetleri 
sunulacaktır.

Sormak istediğiniz başka bir 
şey var mı?

Internet sayfası: 
http://rueckmeldewesen-kinderuntersuchungen.charite.de 
www.berlin.de/kinderschutz

E-mail: zentralestelle@charite.de

Tel. 450 566 022 

Buradan başkaca bilgiler edinebilirsiniz: 
www.kinderschutznetzwerk-berlin.de

Bu işlem, merkez büroya herhangi bir sağlık bilgisinin 
iletilmeyeceği şeklinde düzenlenmiştir. Bu işlem, Berlin’li 
Veri Gizliliği Görevlisiyle tertip edilmiştir.

Değerli Anne ve Babalar, erken teşhis muayenesini 
kaçırdığınız taktirde haberdar edildiğinizde şaşırmayın. 
Lütfen bunu çocuğunuz için amacına uygun bir muayeney-
le ilgili hatırlatmaya yönelik yardım olarak görün.

Sizin ve çocuğunuz için gelecekte  
her şeyin iyi olması dileğiyle!

Berlin‘deki çocukların 
güvenliği ve iyiliği için

Çocuklar-Erken 
teşhis muayeneleri‘ne 
mecburi katılım esası



Erken teşhis muayenelere 
kaçırmaksızın katılım 

göstermek neden önemlidir?
Çünkü bu sayede gelişim bozuklukları ve hastalıklar 
zamanında teşhis edilip ve bunula birlikte zamanında 
tedavi edilebilinmektedir. Bunun yanısıra bazı bozukluklar 
ve hastalıklar belli bir yaştan itibaren görülebilmekte, 
konuyla ilgili zamanı olsun içeriği olsun her bir erken 
teşhis muayenesiyle denkleştirilmiştir. Şu an’a kadar 
dikkat çeken herhangi bir sonuç elde edilememiş olma 
durumunda dahi tüm muayenelere katılım gösterilmesi bu 
bakımdan önemlidir. 

Yeni doğmuş bebeklerde ve küçük çocuklarda elde 
edilen gelişim bozuklukları ile ilgili erken teşhis anlam 
bakımından çok önemlidir, çünkü ilk seneler bir çocuğun 
sağlıklı gelişimini göstermektedir. Ama büyük çocukla için 
de erken teşhis muayeneleri önemlidir. Örneğin konuşma, 
görme, duyma yada konsantre de zorluk çeken çocuka-
larda zamanında yardım edilebilir ve bu sayede yuvada 
ve okulda iyi bir başlangıç yapmaları sağlanabilir. 

Çocuklar tehlikeli enfeksiyon hastalıklarından korumak 
için düzenli şekilde aşıları da kontrol edilecektir. 

Bu yüzden: Çocuğunuzun iyiliği için tüm erken 
teşhis muayene imkânlarından faydalanın!

Bundan sonra erken teşhis muayenelerinden birini 
kaçırdığınızda gelecekte yazılı olarak hatırlatılacaksınız. 

Sarı defter ne için gereklidir?
Bu deftere erken teşhis muayenelerinden elde edilen 
sonuçlar yazılmaktadır. Her Anne’ye doğumhaneden 
taburcu edildiğinde bir sarı defter verilmektedir. 

Sarı defter güzelce muahafaza edilmeli ve her  
erken teşhis muayensinde çocuk doktoruna  
gösterilmelidir. 

Screening-ID nedir ve niçin 
kullanılmaktadır?

Screening-ID anonim bir sayı kodudur. Oniki sayı dizi-
sinden oluşmaktadır ve üç denetleme sayısı içermektedir. 
Berlin’de yeni doğan çocuklara bu ID 1 Nisan 2010 tari-
hinden itibaren verilmektedir. ID anket şeklinde Barkod 
yapışkanıyla sarı deftere yapıştırlmaktadır. 

Screening-ID söz konus olan davet ve haber verme  
işlemi için kullanılacaktır. Çocuk doktoru bununla  
bağlantılı olarak U4’den U9’a kadar her erken teşhis 
muayenesinden sonra bu yapışkanlardan birini 
Charité’nin merkez bürosuna gönderecektir. Muayene 
terminini kaçıran ailelere gerekli görüldüğü taktirde  
muayeneye gitmeleri hatırlatılacaktır.

Berlin çocuk güvenliğini ve çocuk 
sağlığını güçlendirmektedir

Her çocuk iyi bir hayat başlangıcına ihtiyaç duymaktadır. 
Bu konuda A’dan Z’ye en önemlisi sağlıktır. Dolayasıyla 
Almanya’da çocuklar için gelişim bozukluklarını ve 
hastalıkları zamanında teşhis edebilme konusunda 
yardımcı olan bir dizi erken teşhis muayeneleri (U1 – 
U9) mevcuttur. Bunun sayesinde olası gerekli tedaviler 
zamanında başlatılabilinmektedir. 

Berlin’deki tüm çocuklara iyi bir başlangıç şansı vere-
bilmeyi istiyor ve her çocuğun tüm muayenelere katılım 
göstermelerini diliyoruz. Dolayısıyla Berlin bu konuda bir 
çocuk güvenlik kanunu çıkartıp erken teşhis muayene-
lerini kaçırmış olan ailelere bundan sonra yazılı şekilde 
hatırlatma yapacaktır. Bu sayede U4’den U9’a kadar olan 
gönüllü muayene katılımların arttışı istenmektedir


