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Ekli muvafakatname hakkında bilgiler  
 
Bu model proje kapsamında, belgeleme için çoğunuzun kişisel verileri toplanır. Çocuğunuzun, 
en azından belirli alanlarda destek alması, ancak bazı tıbbi önlemlerin alınmasına ve verilerin 
kaydedilmesine yazılı olarak muvafakat verdiğiniz takdirde, mümkündür. 
 
 
Okul sağlık personelinin görevleri:  
 

 Eğer çocuğunuz kendini iyi hissetmiyorsa, ör. başı veya karını ağrıyorsa veya okulun 
bahçesinde yaralanmışsa, okulun sağlık personeli çocuğunuzu muayene eder, ilk 
yardımı yapar ve yaralara müdahale eder, çocuğunuzu gözlemler ve alınması 
gerektiğine, doktora götürülüp götürülmeyeceğine veya derse dönüp dönemeyeceğine 
karar verir.  

 Eğer çocuğunuzun kronik bir hastalığı veya engeli varsa ve ör. kan şekerini ölçmek veya 
ilaç almak için yardıma ihtiyacı varsa, okulun sağlık personeli çocuğunuza yardım eder.  

 Öğrencilerimizin veya siz değerli velilerimizin sağlık ile ilgili her tülü sorularınızda irtibat 
kişisi olarak okulun sağlık personeline güvenebilirsiniz. Gizli tutma yükümlülüğü 
olduğundan, çocuğunuz, siz yanında olsanız da olmasanız da, sağlık ile ilgili konularda 
okulun sağlık personeli ile konuşabilir ve üçüncü kişiler bu konuşmanın içeriği hakkında 
bilgi sahibi olmaz. 

 Okulun sağlık personeli, ihtiyaç durumunda, çocuğunuzu veya sizi okul doktoruna sevk 
edebilir ve uygun danışmanlık noktalarına yönlendirebilir.  

 Okulun sağlık personeli, çocuğunuzun, sağlıklı bir yaşam tarzı ve vücudu hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olması için öğretmenler veya okul haricindeki ortakları (ör. sağlık 
müdürlüğü, kaza sigortası, spor ve hareket dairesi ...) ile birlikte projeler, ders ziyaretleri 
veya veli toplantıları düzenler.  

 Okulun sağlık personeli, okul doktoru ile birlikte okulda sağlığı destekleme etkinlikleri 
veya muayeneler gerçekleştirir.  

 
 
Model projenin değerlendirmesi yapılır. Anketlere katıldığınız, belgelendirmeyi onayladığınız ve 
çocuğunuzu okulun sağlık personeli tarafından sunulan tekliflerinden yararlanma konusunda 
teşvik ettiğiniz takdire, okulun sağlık bakımı hizmetini desteklemiş olacaksınız.  
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Eğer projeye katılmayı kabul ediyorsanız, projeyi sorunsuz bir şekilde yürütebilmek için 
toplamda üç imzanıza ihtiyacımız var. 
 
 
1. Tıbbı önlemlerin ve sağlık bakımı önlemlerinin gerçekleştirilmesi için muvafakatname ve 

onay 
 
Muvafakatnamenin birinci sayfasında, okulun sağlık personelinin çocuğunuza uygulamasına izin 
verdiğiniz tıbbi önlemleri seçebilirsiniz. 
Listelenen önlemlerden birini onaylamadığınız takdirde, ilgili alanı boş bırakın. Okulun sağlık 
personeli tarafından uygulanmasını istediğiniz önlemlerin yanındaki alanları lütfen işaretleyin.  
 
 
2. Tedavi edilecek ve bakım yapılacak çocuğun sağlık durumu hakkında bilgiler  
 
Eğer çoğunuzun bir hastalığı veya engeli varsa ve siz okulun sağlık personelinin desteğini 
istiyorsanız, 2. ve 3. sayfadaki formları doldurmanızı rica ederiz.  
Bu form sayesinde okulun sağlık personeli, hangi tıbbi ve bakım önlemlerini gerçekleştirmesi 
veya hangi ilaçları vermesi gerektiğini bilir. Formda vereceğiniz bilgiler isteğe bağlıdır ve acil 
durumlarda yardımcı olabilir. 
Görevlendirme belirli bir süre ile sınırlıdır (bkz. sayfa 3, tarih), ancak her zaman, sebep 
belirtmeksizin, yazılı olarak iptal edilebilir.  
 
 
3. Okulun sağlık personeli model projesi kapsamında verilerin toplanması için muvafakatname  
 
Dördüncü sayfada, çocuğunuz ile ilgili verilerin, okulun sağlık personeli tarafından toplanması, 
kaydedilmesi ve kullanılması hususu yer almaktadır. Çoğunuzun tedavi edilmesi veya 
danışmanlık hizmeti alması, ancak siz onay verdiğiniz takdirde mümkündür. Aşağıdaki veriler 
toplanır: Ad, doğum tarihi, ziyaretin nedeni, semptomlar, hastalıklar, iletişim için telefon 
numarası. Okulun sağlık personeli, toplanan verilere erişebilir ve veriler, onayınız olmadan, 
üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi anonim kalır. Gizlilik ile ilgili 
bilgilendirmeyi aynı zamanda Stuttgart Belediyesinin ana sayfasında da bulabilirsiniz 
(https://www.stuttgart.de/datenschutz/gesundheitsamt-datenschutzinformationen.php) 
 
 
 
Eğer anlaşılmayan bir şey veya herhangi bir sorunuz varsa, bize e-posta ile ulaşabilirsiniz: 
schulgesundheit@stuttgart.de 
 
 
 
Desteğiniz için teşekkür ederiz! 
 
 
 


