İrtibat Çalışma ve Sosyal İşler Dairesi
■ Ursula Grewe
Alan Müdürü | Sosyal Güvenlik
Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna
Telefon 02303 27-2057
Faks
02303 27-3358
E-posta ursula.grewe@kreis-unna.de
■ Nina Morch
Yazı İşleri Memuru
Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna
Telefon 02303 27-2850
Faks
02303 27-3358
E-posta nina.morch@kreis-unna.de

Erken
Teşvik

Künye
Yayıncı

Unna İlçe Kaymakamlığı
Çalışma ve Sosyal İşler ve
Sağlık ve Tüketicileri Koruma Dairesi
www.kreis-unna.de
Mizanpaj | Baskı Unna İlçesi Basımevi
Fotoğraflar
Kapak aboutpixel.de © Daniel Werner
pixelio.de © Uschi Dreiucker
İç pixelio.de © Heike Berse
pixelio.de © Rolf van Melis
Durum
Ağustos 2011

Çocuğumuzu sağlık müdürlüğüne
göstermeli miyiz?
Çocuk doktorunuzun veya aile hekiminizin yazılı tavsiye mektubu ve varsa diğer tıbbi belgelerle birlikte
çocuğunuzu sağlık müdürlüğüne getiriniz. İkamet adresinize göre sağlık müdürlüğündeki görevlilerden biri
sizinle ilgilenecektir:

Erken Teşvik

Erken teşvik gelişiminde belirgin bir anormallik veya
bir engel emaresi gözüken çocuklar için düşünülmüş
bir yardımdır. Çocuklarında bedensel, dilsel ve zihinsel olarak bazı anormallikler gözlemleyen ebeveynler
çocuk doktorlarına veya aile hekimlerine başvurmalıdırlar. Hekimler ebeveynlere sorunlarında yardımcı
olacak ve devamında onları sağlık müdürlüğüne yönlendirecektir. Erken teşvik kurumu böylesi özelliklere
sahip çocuklara doğumdan okul çağına dek destek
olup onları teşvik edebilir. Burada ayrıca ebeveynler
için de danışma ve yardım hizmetleri de verilmektedir.
Erken teşvikin hedefi engellilik tehlikesini önlemek, engellilik sürecini yavaşlatmak veya bir engellilik halinin
sonuçlarını ortadan kaldırmak veya hafifletmektir.

Sizin sorularınıza cevap veriyoruz
Çocuğumda gelişme bozukluğu varsa ne
yapmalıyım?
■ Öncelikle çocuk doktorunuza veya aile hekiminize
başvurarak danışınız.
■ Hekiminiz gelişme bozukluğu fark edecek olursa
size yazılı olarak tavsiyede bulunacaktır.

■ Unna | Kamen | Holzwickede
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Sağlık Müdürlüğü Lünen Hizmet Şubesi
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Sağlık müdürlüğünde özel eğitim almış bir sağlık pedagogu çocuğunuzun gelişimini test edecektir. Bazen
bunun için birden çok seans gerekli olabilmektedir. Bu
testlerin sonuçları hakkında sizinle ayrıntılı bir görüşme yapılacaktır. Duruma göre bu görüşmelere çocuk
ve gençlik tıbbı mütehassısları da katılabilmektedir.
Sürecin sonunda size çocuğunuzun erken teşvike
ihtiyacı olup olmadığı konusunda ayrıntılı bir değerlendirme raporu verilerek çocuğunuz için en uygun olan
teşvik tedbirleri konusunda tavsiyelerde bulunulur.
Bazı vakalarda çocuk için başka teşvikler de anlamlı
olabilmektedir (logopedi, fizyoterapi, ergoterapi). Bu
konularda da ebeveynlere danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Bütün bunların maliyeti nedir?
Gerekli teşvik uygulamaları aileden para alınmaksızın
gerçekleştirilir. Sağlık müdürlüğündeki testler ve danışmanlık hizmetleri de ücretsizdir. İlgili başvuru üzerine
finansman Unna “Çalışma ve Sosyal İşler Dairesi”
üzerinden karşılanır.

Erken teşvik için nasıl ve nereye başvurmalıyım?
İlgili başvuru formu sağlık müdürlüğüne başvuran
ebeveynler tarafından sağlık müdürlüğü çalışanları ile
birlikte doldurulur ve buradan doğrudan “Çalışma ve
Sosyal İşler Dairesi’ne” iletilir. Ailenin yapması gereken
başka bir işlem yoktur.

Çocuğum için teşvik uygulamaları nerelerde
gerçekleştirilmektedir?
Çocuğunuz için erken teşvik yoluna başvurulması gerekecek olursa size “Çalışma ve Sosyal İşler Dairesi’nin”
karar yazısıyla birlikte Unna’daki erken teşvik uygulamaları gerçekleştiren kuruluşların gösterildiği bir liste
verilir. Siz de bu listeden çocuğunuz için gerekli olan
teşvik kuruluşunu seçebilir ve tedavi için doğrudan bu
kuruluşa başvurabilirsiniz.

