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Karma Hizmet Biçiminde Erken Teşvik
Karma hizmet ne demektir?
1 Ocak 2007’den beri disiplinler arası erken teşvik programımızı, karma hizmet biçiminde sunmaktayız. Bu
yeniliğin kanuni dayanağı IX. Sosyal Hizmet Kanunudur (30 ile 56. paragraflar).
Bu geniş kapsamlı teşvik programı, gelişimlerinde dikkat çekici tavırlar sergileyen çocuklar ve engelli çocuklar içindir. Engelliliğin, gelişimde sıradışılığın veya dikkat çekici tavırlar sergilemenin nedenleri çok yönlü
olabilir.
Bu nedenle, çocuk ile ailenin bir bütün olarak değerlendirilmesi, ihtiyaç duydukları her alanda yardım
edilebilmesi açısından çok önemlidir. Bundan dolayı kompleks hizmet, tedavi pedagojisi, psikoloj, çocuk
hekimliği ve tıbbi terapi uygulamalarının bir bileşkesidir.
Bu sistem nasıl işlemektedir?
Ana babalar çocuklarının gelişimi konusunda endişe hissediyorlarsa öncelikle kendi çocuk doktorlarına
başvurmalıdırlar. Çocuk doktoru, çocuk için karma hizmet biçiminde bir erken teşvik programının gerekli
olup olmadığına karar verir ve “Komplexleistung - karma hizmet” için bir sevk kağıdı (Rezept) hazırlar.
Çocuk doktoru, bu sevk kağıdını 16. düzenleme örneği üzerinde hazırlar. (Oluşan masraflar doktorun
tedavi bütçesine girmemektedir; ancak tüm karma hizmet süresince çocuğa terapi reçetesi düzenlenmemelidir.)
Sevk kağıdı metni şu şekilde düzenlenmelidir: “Verordnung über die Eingangsdiagnostik interdisziplinärer
Frühförderung - Disiplinler arası erken teşvik başlangıç teşhisi hakkında düzenleme”
Bunun dışında şunlar belirtilmelidir:
a) Hangi teşhisden dolayı, hangi tarz tedaviye ihtiyaç duyulduğu (fizyoterapi, ergoterapi, logopedi)
b) Hangi nedenden dolayı tedavi pedagojisi ihtiyacının zorunlu görüldüğü.
Bu sevk kağıdı ile terapi merkezlerimizden birine müracaat edebilirsiniz. Bayenthal, Bocklemünd, Braunsfeld, Chorweiler, Ehrenfeld, Kalk, Meschenich ve Mülheim’de terapi merkezlerimiz mevcuttur.
Bundan sonra biz teşhis koymak için disiplinler arası bir çalışma yapacağız. Bununla tibbi ve psikolojik
muayeneler kastedilmektedir. İhtiyaç halinde başka uzmanlık alanlarından da (ör. logopedi, fizyoterapi)
yararlanılacaktır.
Çıkan sonuçlara dayanarak çocuk için bir teşvik ve terapi planı hazırlanır. Bu teşvik ve terapi planını
onaylamaları için masrafı karşılayacak kuruma (sigortalar, Köln Şehri Sosyal Yardım Kurumu) yollarız.
Planın onaylanması halinde genellikle masraflar bir yıllığına üstlenilir; gereken hallerde terapisinin
uzatılması mümkündür.
Çocuğun teşvik ve terapisi bundan sonra onun için bireysel hazırlanmış teşhis ve tedavi planı uyarınca
gerçekleşir. Teşvik ve tedavinin tüm unsurları tedavi merkezlerimizdeki çalışanlarımız tarafından yerine
getirilir. Bu, tek veya küçük gruplar halinde olabilir. Bu ikisini, çocuğun yararına göre aynı süre içerisinde
veya peş peşe uygulamak da mümkündür.
Bunun dışında anne babalara ve çocuk için önemli olan diğer şahıslara danışmanlık hizmeti verilmekte, ayrıca çocuk yuvaları, doktorlar ve danışmanlık merkezleri ile beraber çalışılmaktadır. Teşvik
ve tedavi planının onaylanmasına bağlı olarak, çocukları okula başlayıncaya kadar tedavi imkanı sunabilmekteyiz.
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