
Çocuklar için tedbir muayeneleri

Her tedbir muayenesinde çocuğun gelişmesi (boy, kilo), yaşa 
göre vücudun ve zihinsel gelişmesi ve vücudun sağlamlığı 
muayene edilir. Organ fonksiyonlarındaki bozukluklara dair 
belirtilere de dikkat edilir. Anne ve babalara her defasında 
bilgi ve danışmanlık verilir.

U1 	 Yeni doğmuş bebek muayenesi

Bu muayene doğumdan hemen sonra çocuk doktoru, doğum 
yardımcısı yada ebe tarafından yapılır. Bebeğin anne karnı 
dışındaki hayata nasıl uyum sağladığına bakılır ve ağır defor-
masyon yada hayati tehlikesi olan hastalıkların olmadığından 
emin olunur. Kanamaları önlemek için yeni doğan bebeğe K 
vitamini verilir. U2 ve U3 muayenesinde K vitamini tekrar verilir.

U2 	 Tedbir muayenesi
 (3. ile 7. gün arası)

Bu muayenede organ ve sinir sisteminin fonksiyonu kontrol 
edilir ve deformasyonlara dikkat edilir. Ağırlık verilen diğer 
konular bebeğin beslenmesi, beslenme ve emzirme ve de 
raşitizm ile diş çürümesinin önlenmesi için bilgi verilmesidir  
(D vitamini ve flüor hapı).

U3 	 Tedbir muayenesi
 (4. ile 5. hafta arası)

Ön planda sinir sisteminin, duyu fonksiyonlarının ve çocuğu-
nuzun yaşına uygun gelişmesinin kontrol edilmesi yer almak-
tadır. Hareket sisteminin değerlendirilmesi çerçevesinde kalça 
ultrasonu yapılır. Çoğunlukla, bir sonraki tedbir muayenesinde 
yapılacak aşılar hakkında bilgi verilir.

U4 	 Tedbir muayenesi
 (3. ile 4. ay arası)

Bu kontrolde bebeğin duyu organlarının yaşına uygun geliş-
mesi, bebeğe yakın olan kişiler ile ilişki kurması, ses gelişimi 
ve büyümesine özellikle dikkat edilir. Aynı zamanda difteri, 
tetanoz, boğmaca, B tipi hemofil grip, çocuk felci ve hepatit 
B‘ye karşı tavsiye edilen ilk aşılar yapılır.

U5 	 Tedbir muayenesi
 (6. ile 7. ay arası) 

Ön planda motorik gelişme, işitme ve görme fonksiyonları, dil-
sel gelişimi ve bebeğe yakın olan kişiler ile sosyal etkileşim yer 
almaktadır. Bu muayeneye kadar tavsiye edilen bütün aşıların 
yapılmış olması uygundur.

U6 	 Tedbir muayenesi
 (10. ile 12. ay arası)

Kontrolün amacı çocuğun gelişmişlik seviyesini belirlemektir. 
Duyu fonksiyonları, dil gelişimi, motorik ve davranış muayene 
edilir. Genelde diğer olağan aşılar yapılır.

U7 	 Tedbir muayenesi
 (21. ile 24. ay arası)

Odak noktasında dilsel ve duyuların gelişimi, motorik ka-
biliyetler ve sosyal davranışın gelişiminin değerlendirmesi 
bulunmaktadır. Anne babalara da bebeğin konuşma ve işitme 
kabiliyeti hakkında sorular sorulur. Çoğu zaman bu muayene 
zor olabiliyor, çünkü çocuklar bu yaşlarda genelde çok korku-
yor ve ‚dik kafalı‘ oluyorlar.

U7a 	 Tedbir muayenesi
 (34. ile 36. ay arası)

Bu muayenenin odak noktasında görme bozukluklarının ve 
görme zayıflığının erken tanınması bulunmaktadır. Ayrıca 
çocuğun kelime hazinesinin ne kadar zengin olduğuna ve 
çocuğun kendi vücudunun kısımlarının adını bilip bilmedi-
ğine dikkat edilir. Gereken koruyucu aşıların eksiksiz yapılıp 
yapılmadığı kontrol edilir ve diş çürümesine karşı tedbir alınıp 
alınmadığı (fluorid hapları) sorulur.

U8 	 Tedbir muayenesi
 (46. ile 48. ay arası)

Bu muayenenin başlıca konusu vücudun gelişmesi, özellikle 
de hareket sistemiyle ilgili hastalıkların olmamasının tespit 
edilmesi istenmektedir. Çocuğun zihinsel gelişimi (başka hu-
susların yanı sıra konsantrasyon ve algı) muayene edilir. Anne 
ve babalara sorulan sorularla, çocuğun davranış tarzındaki 
düzensizlikler, uyku bozuklukları ve tuvalet alışkanlığı hakkında 
bilgi edinilir.

U9 	 Tedbir muayenesi
 (60. ile 64. ay arası)

Çocukların motorik, zihinsel, dille ilgili ve sosyal gelişmesi ve 
de duyu fonksiyonları kontrol edilir. Anne babalarla yapılan 
görüşmede uyku ve konsantrasyon bozuklukları tespit edilir. 
Bu muayenede sadece yenileme aşıları değil, ayrıca eksik olan 
aşıların tamamlanması, yani henüz yapılmamış aşıların yapıl-
ması gerekiyor.

S 	 Tarama muayeneleri

Tedbir muayenelerinin yanı sıra yeni doğanlarda doğuştan 
mevcut hormon ve metabolizma bozuklukları hususunda 
muayeneler ve bir işitme testi yapılmalıdır. Bu muayeneler de 
hasalık kasaları tarafından finanse edilmektedir.

 NGS Yeni doğanlar için tarama muayenesi

 (36. ile 48. saat arası)

  Doğuştan mevcut ve tedavi edilebilir metabolizma ve 
hormon hastalıkları bir damla kanın analizi ile erken-
den teşhis edilebilir ve böylece sonradan oluşabilen 
ağır zararlar önlenebilmektedir.

 İşitme testi

  Hessen‘deki çok sayıda doğum hastanesinde yeni 
doğanlarda işitme tarama testleri yapılmaktadır. Ağır 
işitme ve sağırlığın erken teşhisi zamanında doğru 
tedavinin yapılmasını sağlamaktadır. Bu çocuğun 
gelecekte iyi gelişmesi için önemlidir.

Çocuk Sağlığını Koruma Kanunu ile ne değişiyor?

Bu kanun ile anne ve babalar çocuklarının tedbir muayene-
lerini zamanında yaptırmak zorundadırlar. Doktoru eskiden 
olduğu gibi istedikleri gibi seçebilirler.

Sadece muayeneden sonra, içinde çocuğun (U4-U9) mua-
yenelerinin yapıldığı onaylanan bir formüler Frankfurt‘daki 
Üniversite Hastanesi‘ndeki Hessen Çocuk Tedbir Merkezi‘ne 
gönderilir. Çocuğunuzun sağlık durumu hakkında bilgiler 
gönderilmez.

Çocuk Tedbir Merkezi hangi çocuğun bu muayenelere 
katılmadığını tespit edecektir. Bu durumda anne ve babalara 
muayeneleri hatırlatır. Bu hatırlatmadan sonra çocuk halen 
tedbir muayenesine götürülmemişse, yetkili gençlik dairesine 
bilgi verilir. 

Öngörülen süreler içinde yaptırıldıklarında, muayenelerin 
masrafları sağlık sigortaları tarafından karşılanacaktır; çocukla-
rın bu muayenelerin yapılmasına hakları vardır. Muayenelerin 
zamanı çocuğunuz için doğumda verilen sarı renkli muayene 
karnesinin kapak sayfasının üzerinde yazılıdır.

Başka sorularınız varsa, çocuk doktorunuza sorunuz. O size 
mutlaka yardım edecektir.

Daha fazla bilgiyi ayrıca Hessen Çalışma, Aile ve Sağlık 
Bakanlığı‘nın www.hmafg.hessen.de“ adresindeki web sitesin-
de, „Gesundheit“ (Sağlık) bölümünde „Kindervorsorgeunter-
suchungen“ (Çocukların Tedbir Muayeneleri) başlıklı makalede 
bulabilirsiniz .

Sevgili anneler ve babalar!

Çocuğunuz, büyümesi, eğitimi ve sağlıklı gelişmesi 
her gün sizin bütün dikkatinizi ister. Bu esnada Hessen 
Eyalet Hükümeti sizi desteklemek istiyor.

Eyalet meclisi „Çocuk Sağlığını Koruma Kanunu“   
Hessen Sosyal Bakanlığı‘nın inisiyatifi üzerine 
kararlaştırdı. Bu kanunla çocuklar için yapılan ve 
hastalık kasaları tarafından finanse edilen tedbir  
muayeneleri 1 Ocak 2008 tarihi itibarıyla zorunlu  
oldu. Böylece muhtemel hastalıklar veya engeller  
vaktinde teşhis edilebilir ve çocuğunuzun gelişmesi 
gerekli şekilde desteklenebilir.

Aşağıdaki broşür size çocuk tedbir muayenelerinin 
süreci ile ilgili olabilecek sorularınıza cevap verir.  
Çocuk doktorunuzdan yada Hessen Çalışma,  
Aile ve Sağlık Bakanlığı‘nın internet sitesinden  
(www.hmafg.hessen.de) de tabi ki ayrıca bilgi 
 alabilirsiniz.

Çocuklarınızın sağlıklı büyümesinde sizi desteklemek 
istiyoruz. Lütfen el ele verip bunun üzerinde çalışalım. 

Çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz gelecekte bol 
sevinç, güç ve şans dilerim.
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