Sayın Veli,
Okulumuza hoş geldiniz. Öğrencinizin “Okul Sağlık Birimi”nin hizmetlerinden
gereğince yararlanabilmesi için lütfen aşağıdaki bildirgeyi okuyunuz.

MEF Okulları Sağlık Hizmetleri Bildirgesi
1) MEF Okullarında Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Kuralları:
– MEF Okulları Sağlık Birimi; bir hekim, bir hemşire ve bir hizmetli ile öğrencilerin okul
saatleri içinde başlayan şikayetleri ile ilgili ilk veya acil muayene ve tedavilerinin
yapılması ve devamında da uygun uzman hekim veya tedavi merkezlerine
yönlendirilmesi hizmetinin yanI sıra; hastalıklardan korunmaları için gerekli
önlemlerin alınması, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesine
yönelik hizmetlerin (aşılama, gıda ve su numuneleri tahlili, portör muayeneleri, sağlık
taramaları ve eğitim seminerleri vb.) yerine getirilmesi ve beslenme komisyonuna
katkıda bulunulması işlevlerini gerçekleştirir.
– Öğrencinizin “Sağlık Birimi”nin hizmetlerinden gereğince yararlanması için lütfen kayıt
dosyanız ile birlikte size sunulan "Sağlık Bilgi Formu"nu eksiksiz doldurunuz.
– Sağlık biriminde her öğrenci için bir "Sağlık Dosyası" tutulur. Sağlık Bilgi Formu ne
kadar kapsamlı doldurulur, öğrencinin sağlığı ile ilgili bilgiler birimimize ne kadar özenle
ulaştırılırsa, öğrencimize verdiğimiz sağlık hizmetleri o kadar yerinde ve kaliteli olacaktır.
– DİKKAT: Sağlık Bilgi Formu’nun "Acil Durumlarda Haber Verilecek Telefon
Numaraları"nı aksini gerektiren bir durum yoksa anne ve babadan başlamak üzere
lütfen eksiksiz doldurunuz. Öğrencinizin bir sağlık sorunu olduğunda bu numaralar
esas alınacaktır. Öncelikli haber verilecek kişi veya numara bilgilerindeki
değişiklikleri lütfen zaman geçirmeden “Sağlık Birimi”ne bildiriniz.
– DİKKAT: Öğrenciniz acil bir sağlık sorunu ile karşılaştığında ona daha hızlı yardım
edebilmemiz için lütfen "Acil Sevk" kısmını eksiksiz doldurunuz. Öğrencinizin okul
saatleri içinde hastaneye acilen sevki gerektiğinde sevk, bu form esas alınarak
gerçekleştirilecek sizler de haberdar edilerek hastaneye gelmeniz rica edilecektir.
– DİKKAT: Çocuğunuzun ciddi bir sağlık sorunu, acil durumlarda uygulanması
gereken bir ilaç ya da tedavi şekli varsa bunu “Sağlık Bilgi Formu”nda lütfen
belirtiniz.

2) MEF Okullarında Sağlık Hizmetleri Uygulamaları:
– Anaokulu öğrencilerinin muayene ve tedavileri –hasta yoğunluğu elverdiği ölçüde–
anaokulundaki sağlık odasında yapılır.
– Uluslararası Anaokulu, İlköğretim ve Uluslararası Okul 1, 2, 3. sınıf öğrencileri “Sağlık
Birimi”ne öğretmenleri ya da bir hizmetli eşliğinde gelir ve geri gönderilir, eğer bir süre
“Sağlık Birimi”nde kalmaları gerekirse süre bitiminde yine bir hizmetli tarafından sınıf
öğretmenlerine teslim edilirler.
– İlköğretim ve Uluslararası Okulun 4. sınıf ve üzerindeki öğrencileriyle lise öğrencileri
“Sağlık Birimi”ne ilgili müdür yardımcısından "Sağlık Birimi Başvuru Kağıdı" alarak
gelirler.
– Öğrencinizin evde istirahatını veya uzman bir dal tarafından görülmesini gerektiren bir
rahatsızlığı varsa öğretmenleri veya okul idarecileri tarafından size telefonla haber
verilir, okuldan ayrılabilmesi için ilgili müdür yardımcısı tarafından "Öğrenci Çıkış
Belgesi" düzenlenir. İstirahat eden öğrencinizi “Sağlık Birimi”nden gelip alabilileceğiniz
gibi, almadan önce “Sağlık Birimi”ne telefonla ulaşarak bilgi de alabilirsiniz.
– Öğrencinin acil olarak hastaneye sevkini gerektiren bir rahatsızlığı olduğunda “Sağlık
Birimi” zaman yitirmeden, ilk seçenek "Hastaneye Acil Sevk Formu"nda belirtilen sağlık
kurumu olmak üzere, öğrenciyi acil veya ilgili servise yönlendirir ve ulaştırır. "Acil
Durumda Haber Verilecek Kişiler" listesinde ilk ulaşılabilen kişiye mümkünse “Sağlık
Birimi” tarafından haber verilerek ilgili sağlık kuruluşuna gelmesi istenir. Hastane
giderleri öğrenci ailesine aittir. Tüm öğrencilerimize okul saatleri içerisinde oluşabilecek
düşme ve yaralanmalara karşı ferdi kaza sağlık sigortası uygulanmaktadır.
3) Aşı ve Tahlillerle İlgili Düzenlemeler:
– Ülkemizde 2010 yılı kasım ayından itibaren uygulanan “Aile Hekimliği” sistemi yerleşmiş
olup, özellikle 6 yaşına kadar olan tüm aşı uygulama, takip ve kayıt işlemleri “Aile
Hekimleri” tarafından yürütülmektedir. İlköğretim 1. sınıfta difteri, tetanoz, çocuk felci,
BCG, KKK (MMR), İlköğretim 8. sınıfta DT (difteri, tetanoz), Hepatit B, Influenze (Grip)
aşıları ve diğer aşılar bireysel olarak veya toplu olarak, gerektiğinde İlçe Toplum Sağlığı
Merkezi ile koordineli olarak, “Sağlık Birimi”miz tarafından uyugulanabilmektedir.
– Aşıların yapılması, önceden veliden

yazılı onay alınması koşuluna bağlıdır.

Öğrencinizin okulda yaptırmak istediğiniz aşılarını lütfen Sağlık Bilgi Formu'nda
belirtiniz. Bu konuda yazılı istekte bulunan velilerimize aşı için ödenmesi gereken para
önceden bildirilecektir. Öğrencinizin aşısını olabilmesi için lütfen ücretin aşı günü

“Sağlık Birimi”nde olmasını sağlayınız. Öğrenciniz yaşça küçükse bu konuda sınıf
öğretmeni ve ilgili müdür yardımcısından yardım isteyebilirsiniz. Yazılı onayı olmayan ya
da ücreti ödenmemiş öğrencilerin işlemleri yapılamamaktadır.

4) Taramalar:
- Kişilerin boy/kilo endekslerinin takibi kayıtlı olunan “Aile Hekimleri” tarafından yapılması
zorunlu olup, hatta performans kriterleri arasında yer almakla birlikte, öğrencilerin boy
ve kiloları her yıl beden eğitimi bölümü ile işbiliği içinde
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yüzdeliklerinin yer aldığı milimetrik kağıt üzerine işaretlenir. Önlem alınması gereken bir
sağlık sorunu saptanırsa veliye haber verilir.
- Ayrıca özel sağlık kuruluşlarının katılımı ile ücretsiz olarak diş, göz, skolyoz / postür
bozukluğu, ben, meme, kan şekeri seviyesi, tansiyon ölçümü, vücut yağ oranı ölçümü,
karbonmonoksit gazı oranı ölçümü vb. taramalar yapılabilmektedir.

5) Sağlık Birimine Danışma :
– Lüzumlu olduğunu düşündüğünüz durumlarda Okul saatlerinde “Sağlık Birimi”ne
gelerek, veya 0212 287 69 00 / 1243 ve 1244'ten telefonla arayarak sağlık birimine
ulaşabilirsiniz. O anda yanıt verilemeze bile size ulaşabileceğimiz telefonu bıraktığınız
takdirde, en kısa sürede sizinle irtibata geçilecektir.

6) Sağlık Biriminde İlaç Verilmesi:
– Sağlık Bilgi Formu’nda bu konuda onay verdiğiniz taktirde rahatsızlığı olan öğrencinize
“Sağlık Birimi”nde ilaç verilebilir.
Not: Yüksek ateşi olan öğrenciler için sadece Ibuprofen veya Paracetamol Şurup ve Tablet
formunu bulunduruyoruz.
7) Sağlık Birimi ile İlgili Dilek ve Önerilerin Ele Alınması:
– “Sağlık Birimi” ile ilgili dilek ve önerilerinizi gerek doğrudan “Sağlık Birimi”ne gerekse
“Sağlık Birimi”nden sorumlu genel müdür yardımcısına sözlü ya da yazılı olarak
iletebilirsiniz.
Bilgi almak istediğiniz konu “Sağlık Birimi” kayıtları incelendikten sonra yanıtlanır. Dilek
ve önerilerinizin gerçekleştirme koşulları “Sağlık Birimi”nin olanakları ve MEF Okulları
Yönergesi doğrultusunda aranır, bu konuda da size yanıt verilir.

