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Erken teşhis muayenelerine ilişkin katılım isteği Berlin, 

Sevgili Aileler, 

bu yazı ile çocuğunuz …………………….. için erken teşhis muayenesini size hatırlatmak isteriz.  

Erken teşhis muayeneleri bir çocuğun gelişim bozukluklarını ve hastalık belirtilerini zamanında görebilmeyi 

amaçlamaktadır. Birtakım bozukluklar ve hastalıklar belli bir yaştan sonra görülebildikleri için erken teşhis 

muayenelerin zamanı özel olarak bu yaşlara denk gelmektedir. Gelişim bozukluklarını ve hastalıkları tedavi 

etme yada en azından askarı zarara indirgeme şansı, zamanında görülebildikleri ve tedavi edildikler taktirde 

mümkündür. Özellikle de okul başarısında önemli bir rol oynayabilecek bozukluklarda, gerekli olan teşfik, 

hissedilir derecede bir gerileme durumu sözkonusu olmadan devreye sokulmalıdır.  

Bu yüzden: Çocuğunuzun iyiliği için erken teşhis önerilerinden mutlaka faydalanın! 

Sene başından beri Çocuğun Güvenliğine ve Sağlığına ilişkin Berlin Kanunu yürürlüktedir. Bu kanuni prensibe 

dayalı olarak çocuğu için erken teşhis muayenesini unutmuş aileler, her çocuk erken teşhis muayenesine 

katılım gösterebilmesi için yazılı olarak hatırlatılacaklardır.   tarihine kadar çocuğunuz için elimize, 

yukarıdaki erken teşhis muayenesine ilişkin çocuk doktorunuz tarafından herhangi bir muayene belgesi 

geçmemiştir. Dolayısıyla size şimdi bu muayeneyi telafi etmeniz gerektiğini hatırlatmaktayız. 

Şimdi ……………. tarihine kadar bu muayeneyi çocuğunuzun iyiliği bakımındna telafi etmek için vaktiniz var. 

Çocuğunuza bir muayene termini almak için çocuk doktorunuzla konuşun.  

Muayene terminine lütfen beraberinizde getirecekleriniz: 

• barkod etiketleri içerisine yapıştırılmış sarı defter, 

• aşı defterini, 

• sigorta kartını. 

Muayenelerin ücretleri, bunun için uygun görülen zaman aralığında (sarı defterin ana sazfasına bakınız) 

yerine getirildikleri taktirde sigorta tarafından karşılanmaktadır. Bu zaman diliminin dışında, çocuk 

doktorunuz sadece belli bir tölerans sınırı içerisinde sizin için muayeneleri ücretsiz yapabilir.  
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Çocuk doktorunuz size bu zaman diliminde termin veremeyecek olursa, lütfen bulunduğunuz bölgeden 

sorumlu Çocuk ve Gençlik Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD) ) ile 

………………………….. nolu telefon ile direk temasa geçin.  

Eğer bu arada muayenesini yaptırdıysanız bu mektubun hükmü yoktur ve cevab vermek zorunda 

değilsiniz.  

Şayet yukarıda bahsi geçen mühletin bitmesiyle çocuk doktorunuz tarafından elimize muayene onayı 

geçmediği taktirde, bölgenizden sorumlu Sağlık Başkanlığının Çocuk ve Gençlik Sağlık Hizmetleri Dairsini (KJGD) 

bilgilendireceğiz.  KJGD sizinle temasa geçip, özel bir görüşmede, bu muayenelerin çocuğunuz için ne denli 

önemli olduğunu size hatırlatacaktır. Bu durumda evinize ziyarete gelme ve ihtiyaç durumunda danışmanlık 

ve destek önerisinde bulunulacaktır.  

Sizin ve çocuğunuz için gelecekte her şeyin iyi olması dileğiyle! 

Merkez daire ekibi 

Das „Berliner Gesetz zum Schutz und Wohl des Kindes" finden Sie im Internet unter http://www.berlin.de/kinderschutz 
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