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Sağlıklı çocuklar daha iyi öğrenir
Kutlarız! Siz ve çocuğunuz heyecan verici yeni bir serüvene başladınız.
Herhangi büyük bir değişiklikte olduğu gibi, ilkokula başlamak yeni bir takım alışkanlıklar,
güçlükler ve ödüller getirir.
Bu geçişi mutlu, sağlıklı kılmak, ilerde bir takım gerçek yararlar sağlayabilir. Okula olumlu bir
başlangıç çocuğun öğrenmeye hazır olmasını ve yaşamdaki diğer büyük geçişlere ilişkin özgüven
sağlar.
Ve önemlisi, sağlıklı çocuklar daha iyi öğrenir.
Bu ayrıca, çocuğunuzun bedensel, sosyal ve duygusal sağlığının şimdi ve tüm okul yılları boyunca
desteklenmesinde sizinle çocuğunuzun okulu arasındaki önemli bir ortaklığın başlangıcıdır.
Bu kitapçığın amacı şunlardır:
• temel sınıfı öğrencilerinin anababalarına ve bakıcılarına bazı, zamanlı sağlık bilgileri sağlamak
• çocuğunuzun sağlığı söz konusu olduğunda size okulun rolüne ilişkin genel bir değerlendirme
sağlamak
• sizin ve ailenizin özel ilgi alanları için, daha ayrıntılı bilgiler veya bağlantılar göstermek.
Sizin için önemli olan bilgileri bulmak için içindekiler sayfasını ve dizini kullanmanız ve gelecekteki
başvurular için bu kitapçığı saklamanız amacıyla sizi teşvik ediyoruz, okul serüveninizde köşeyi
döndüğünüzde sizi neyin beklediğini asla bilemezsiniz!
Size sağlıklı, mutlu bir okul yılı dileriz.
Professor Charles Guest
Baş Sağlık Görevlisi Vekili
Sağlık ve İnsan Hizmetleri
Bakanlığı

Dr Bruce Bolam
Baş Önleyici Sağlık Görevlisi
Sağlık ve İnsan Hizmetleri
Bakanlığı

Dr Claire Tobin
Baş Tıbbi Danışman
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı

Sağlıklı olmak
‘Jane'i öğle yemekleri için yardıma çağırdığımda günün sonunda yemek kutularını boş olarak
geri getirme olasılığının daha fazla olduğunu gördüm!’

Catherine, Jane’in annesi

Sağlıklı yemek
Çocuğunuzun okulda yediği yiyeceklerin onun yeme alışkanlıkları ve tercihleri, büyümesi, enerjisi,
dikkatini toplama düzeyi ve öğrenme yeteneği üzerinde büyük etkisi olabilir. Okullar ve aileler
sağlıklı yemek alışkanlıklarını ilerletmek için birlikte çalışırsa, bunun çocukların büyümeleri,
gelişmeleri ve sağlıkları üzerinde yaşam boyu olumlu etkisi olur.

Okullar neler yapar
Okul Yiyecek Hizmetleri Politikası (School Food Services Policy) ve bunu destekleyen kaynaklar,
sağlıklı bir okul yiyecek hizmetinin ilerletilmesinde ve sağlıklı yemeye tüm-okul yaklaşımının
geliştirilmesinde okullara kılavuzluk yapar.
Sağlıklı yemeye tüm-okul yaklaşımı Başarma Programı tarafından desteklenir ve tanınır.
Sağlıklı Yemek Danışmanlık Servisi, okullara, Okul Yiyecek Hizmetleri Politikası'na uygun yiyecekler
ve içecekler sağlamada yardımcı olmak üzere eğitim, tavsiye, destek ve mönü değerlendirmeleri
sunar.

Anababalar neler yapabilir
Kahvaltı önemlidir
Sabahleyin besleyici yiyecekler çocuğunuza etkin olması ve dikkatini okula vermesi için yardımcı
olur. Olumlu bir örnek olun ve çocuğunuza sizin de besleyici bir kahvaltı yaptığınızı gösterin. Sütle
birlikte yüksek lifli, düşük şekerli bir kâse mısır gevreği ve taze ya da haşlanmış meyve, tüm aile
için harika bir başlangıçtır.
Okul yemekleri – yiyecekler ve içecekler dahil
Evden paketlenmiş bir yemek çocuğunuzun sağlıklı yiyecek ve içecekleri öğrenmesi için harika bir
yoldur. Mümkün olduğunca taze ve işlenmemiş yiyeceklere ve su ya da (daha sıcak aylarda
dondurulmuş) dörtlü bir paket süte bağlı kalın. Sağlıklı bir yiyecek kutusu için, suyun yanı sıra, beş
yiyecek grubunun her birinden bir şeyler dahil edin.
Besleyici bir okul yemek kutusu için pratik düşünceler doğrultusunda bu kitapçığın ortasındaki Seç
ve Karıştır 1-6 afişini çıkarın ve çabuk ve kullanışlı bir kaynak olarak buzdolabınızın üzerinde
saklayın
Okul yemekleri – sınırlanacak yiyecek ve içecekler
Yüksek derecede işlenmiş, şekerli, yağlı ve tuzlu yiyecekler ve veya içecekler çocuğunuzun
gıdalarının sadece çok küçük bir bölümünü oluşturmalıdır. Okul yemeklerinde şekerlemelerden
(çikolata dahil), cipsten ve tatlı içeceklerden kaçının.
Birçok süpermarkette uygun bir şekilde paketlendiği görülen ürünler vardır ve okul yemekleri için
'sağlıklı' olarak pazarlanırlar ama tatlı içecekler, bisküviler, meze yiyecekler, pestiller, cips ve diğer
ürünler yüksek miktarda şeker, tuz ve yağ taşıyabilir. Ürün paketi üzerindeki "her 100 gramda" besin
bilgileri panellerini karşılaştırın ve içinde en az şeker, yağ ve tuz bulunan ürünleri alın.
Yaş günü kutlamaları için özel not
Birçok aile, çocuklarının doğum günlerini, paylaşılması amacıyla tüm sınıfa bir şeyler sağlayarak
kutlamayı sever. Bu, oldukça düzenli şekilde şekerlerin ve küçük keklerin sağlanması anlamına
gelebilir! Öğretmen sık sık çocukların doğum günlerini bildirmek için, bir sınıf şarkısı söylemek
veya takılması için özel bir rozet gibi eğlenceler ve yaratıcı yollara sahip olacağından bir doğum
günü ikramı göndermeniz gerektiğini düşünmeyin.
Daha fazlasını öğrenmek için
• www.betterhealth.vic.gov.au sitesinde school lunches bölümünü arayın
• www.education.vic.gov.au sitesinde School Food Services Policy bölümünü arayın
• Achievement Program hakkında bilgi için
www.achievementprogram.healthytogether.vic.gov.au sitesine girin
• Healthy Eating Advisory Service hakkında bilgi için heas.healthytogether.vic.gov.au sitesine
girin

‘Caleb ve küçük kardeşine, Caleb okula başlamadan önce Noel için skuter aldık ve bu, onu
evden çıkartabilmenin en iyi yolu oldu. Tek sorun benim ona yetişebilmemdi, böylece eşim,
benim Mart ayındaki yaş günüm için bana da bir skuter aldı ve şimdi bu, hepimizin birlikte
yaptığı bir şey oldu!’
Darren, Caleb’in babası

Bedensel etkinlik ve etkin oyun
Temel sınıfı öğrencileri yüksek enerjiye sahiptir ve bunu yakmak için açık havada zaman
geçirmeleri gerekir. Bedensel olarak etkin olmak çocuğunuzun düşünmesi, dikkatini toplaması ve
sorunları çözmesi için harikadır. Evde ve okulda etkin oyun, çocukların gelişiminin önemli bir
parçasıdır.
Uzmanlar ne diyor
İlkokul çocukları için her gün en az 60 dakika etkinlik ve örneğin TV seyretmek veya bilgisayar
oyunları oynamak gibi ekran zamanı etkinlikleri ile iki saatten uzun olmamak koşuluyla
zaman geçirmeleri önerilir. Uzun süreli oturma sürelerini mümkün olduğunca sık bir şekilde
bitirin.

Okullar neler yapar
Beden eğitimi, temel sınıfından 10'uncu sınıfa kadar tüm öğrenciler için okul programına
alınmıştır. Beden eğitimi ve okul sporu aracılığıyla çocuklar beceri ve özgüven ile hareket etmenin
yanı sıra alıştırma yapmanın değerini, hedefler saptamayı, zorluklara göğüs germeyi, ekip
çalışmasını ve dürüst olmayı öğrenir.
Yapılandırılmış bu etkinliğe ek olarak, okul günlerindeki ders araları etkin oyun için fırsatlar
sağlar. Oyun zamanları çocuğunuzun okul gününün önemli bir parçasıdır çünkü şunları geliştirir:
• çocuğunuzun hayal gücünü ve yaratıcılığını
• sorun çözme becerilerini

• başkalarıyla geçinmeyi ve anlaşmazlık çözümünü öğrenmek dahil, sosyal becerilerini
• koordinasyon, denge ve esneklik dahil bedensel becerilerini
• konuşma ve dinleme becerilerini ve özgüvenini
• başkalarını anlamayı ve farklılığı kabul etme yeteneğini
• kendisini ve dünyadaki yerini anlamayı.

Anababalar neler yapabilir
Çocuğunuzun etkin oyuna ilgisini teşvik edin. Spordan ve bedensel etkinliklerden zevk alan çocuklar
tüm yaşamları boyunca etkin olmaya eğilimlidir. Etkin kalmak, kendi kendine saygıyı ilerletmede,
sağlıklı bir kiloyu korumakta ve yaşamın ileriki bölümlerinde ciddi hastalıklar riskini azaltmakta
yardımcı olur. Bunu yapmanın bazı yolları şunlardır:
• Aile olarak etkin olmak; bu, herkesi harekete geçirir ve çocuklar anababalarıyla oynamayı çok sever.
• Bedensel etkinliği günlük işlerinizin kapsamına almaya çalışın; örneğin yürümek, okula bisikletle
veya skuter ile gitmek, okuldan sonra veya her akşam yemekten sonra köpeği çocuğunuzla birlikte
yürütmek.
• Etkin oyun için yeterli zaman ayırın. Çocuklar kendi kendilerine bırakıldıklarında enerji yakar,
koordinasyonlarını geliştirir ve genellikle eğlenir. Belki de siz çok fazla karışmazsanız etkin olarak
oynayacaklardır.
• Özellikle evde pek fazla yeriniz yoksa, yerel oyun alanlarından, spor sahalarından veya okul
alanlarından oyunlar ya da bedensel etkinlikler için yararlanın.
• Okula gidip gelirken paten yaptıklarında veya bisiklete, kaykaya veya skutere
bindiklerinde çocukların daima iyi oturtulmuş ve bağlanmış başlık taktıklarından
emin olun.
• Çocuğunuzun güvenilir ve emin bir ortamda olmasını sağlamak kuşkusuz önemlidir, ama bu,
çocuğunuzun her oyununda orada olmanızın gerektiği anlamına gelmez. Çocuğunuzla oynamak
eğlenceli ve önemli olsa da bağımsızlıklarını teşvik etmek de önemlidir.

Okuldaki yaralanmalar hakkında özel not
Sizin de başınıza gelmiş olabileceği gibi, etkin çocuklar kazalar geçirir. Çocuğunuz okulda
yaralanırsa, okul ilk yardım tesisleri ve durumu değerlendirebilen ve harekete geçebilen
eğitimli görevlilerle donanmıştır ve gerekirse sizinle derhal ilişkiye geçilir.
Daha fazlasını öğrenmek için
•
•
•
•

www.betterhealth.vic.gov.au sitesinde children – keeping them active bölümünü araştırın.
www.education.vic.gov.au sitesinde first aid needs policy bölümünü araştırın.
çocuk güvenliği hakkında daha fazla bilgi için www.kidsafevic.com.au sitesini ziyaret edin.
okula yürüyerek veya bisikletle gidin konusunda daha fazla bilgi için
www.walktoschool.vic.gov.au veya www.bicyclenetwork.com.au sitesini ziyaret edin.

‘Kimi zaman Barnaby'nin gözlerini çokça ovuşturduğunun farkına varıyorduk ve birkaç kez
sanki uzaktaki şeyleri göremiyor gibiydi. Ama çocuklarda bunu belirlemek gerçekten zor
olabilir.
Bunu sağlık anketine yazdım ve yazdığıma çok memnunum çünkü ilkokul hemşiresi bir görme
değerlendirmesi yaptı ve gözlüğe ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Bunu daha ilerde değil, erken
ortaya çıkardığımızdan çok memnunum.’
Hazel, Barnaby’nin annesi

Büyüme ve bedensel gelişim
Çocukluk, sağlıklı büyümeyi ve bedensel gelişimi desteklemek üzere yeme, etkinlik ve uyku
modellerini geliştirmek için önemli bir zamandır.

Okullar neler yapar
İlkokul Hemşireliği Programı sağlıkla ilişkili olası öğrenim güçlükleri olan çocukları belirler ve
çocuğunuzun sağlığı ve esenliği hakkındaki endişelerinizi yanıtlar. İlkokul hemşireleri, sağlık
değerlendirmeleri, sağlıklı davranışlar hakkında bilgiler ve tavsiyeler sağlamak üzere, okulun ilk
yılında, temel sınıfı öğrencilerini okulda ziyaret eder.
Çocuğunuzun okulu, birinci yılda doldurmanız için size Okula Başlayanlar için Sağlık Anketi'ni
(School Entrant Health Questionnaire (SHEQ)) verecektir. Çocuğunuzun sağlık geçmişine ve
çocuğunuzun sağlığı ve gelişimine ilişkin endişelerinize ilişkin bilgiler vermeniz istenecektir.

Anababalar neler yapabilir
• Okula Başlayanlar için Sağlık Anketi'ni doldurun ve okula gönderin.
• Çocuğunuzun sağlığı ve esenliğine ilişkin endişeleriniz varsa, bunları SHEQ aracılığıyla gündeme
getirin veya bunları çocuğunuzun öğretmeni ve/veya aile doktorunuzla yıl boyunca görüşün.

Daha fazlasını öğrenmek için
• www.education.vic.gov.au sitesinde primary school nursing program araştırın.
• www.betterhealth.vic.gov.au sitesinde growth and development – primary school children
bölümünü araştırın.

‘Jackson, okula başladığı zaman, günleri bakımdayken olduğu zamandan daha kısa olmasına
karşın, çok yoruluyordu. Sanırım kendisine hakim olma çabası ve yeni kurallara uymak onu
başlangıçta gerçekten yıprattı.’
David, Jackson’ın babası

Uyku
Çocuklar, özellikle okul yılının başlarında, okuldan sonra genellikle yorgundur. Her gece saat 7.30
civarından itibaren 10-11 saat uykuya ihtiyaçları vardır. İyi bir gece uykusu çocuğunuzun ertesi
gün okula hazır olmasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirerek onu sağlıklı tutar.

Anababalar neler yapabilir
Bir yatak zamanı alışkanlığı çok önemlidir. Çocuklara günün sonunda yavaşlamaları için yardımcı
olur ve uykuya geçmeden önce onları sakinleştirir. Denenebilecek şeyler şunlardır:
• Onları her gün aynı zamanda yatırın ve kaldırın. Öngörülebilirlik çocuklara kendilerini güvenli
hissetmeleri için yardımcı olur.
• Çocuğunuza, yatak zamanından bir saat önce yavaşlaması için yardım edin. Televizyonu ve
elektrikli aygıtları kapatın ve sessiz etkinlikleri teşvik edin. Onlara veya onlarla birlikte okumak
gerçekten yararlı olabilir.
• Okulda neler olduğu hakkında sessizce sohbet etmek, uykuya geçmeden önce çocuğunuza
olayları veya olası endişelerini dile getirmesinde de yardımcı olacaktır.
• İyi uyumuyorsa, yeterli egzersiz yapıp yapmadığını kendinize sorun.
• Olmazsa, onu yormak için ne yapabiliyorsanız yapın!
Daha fazlasını öğrenmek için
• www.education.vic.gov.au sitesinde healthy sleep patterns bölümünü araştırın.

‘Khrista ilk dişini okulda yitirdi. Öğretmeni dişi, bu olayın dişçiler hakkında tüm sınıfta bir tartışma
başlattığını belirten bir notla birlikte, bir zarfın içinde eve yolladı.’
Pradheep, Khrista’nın babası

Dişler ve ağız sağlığı
Okulun ilk yılları genellikle, oynak dişlerle doludur! Çocukların çoğu süt dişlerini genellikle altı
yaşına girdiklerinde yitirmeye başlar. Genellikle, 12 yaşına gelene kadar, yirmili dişleri hariç, tüm
yetişkinlik dişleri çıkacaktır.

Okullar neler yapar
Okul, çocuğunuzun Victoria'nın kamu ağız sağlığı servislerine nasıl erişebileceği konusunda size
bilgiler sağlayabilir.

Anababalar neler yapabilir
Çocuğunuz şimdilerde halihazırda kendi dişlerini fırçalıyor olabilirse de yine de sizin yardımınıza
ihtiyaç duyabilir. Kendi kendine yapabileceğinden emin olana değin, dişlerini fırçalamasında
çocuğunuza yardımcı olun. Bu, genellikle yedi ile sekiz yaş arasındadır.
Çocuğunuzun yetişkinlik dişleri çıkmaya başladığında siz şunları yapmalısınız:
• sallanan süt dişlerinin kendi kendine düşmesine izin verin. Düşmek için hazır olmasından önce
bir süt dişini çekmeye çalışırsanız, çatırdayabilir ve bu da iltihaplanmaya yol açabilir.
• çocuğunuzun diş fırçalama alışkanlığını koruyun. Dişini her sabah ve her akşam yumuşak bir
fırça ve uygun bir florinli diş macunu ile, sallanan süt dişlerinin çevresinde yumuşak bir şekilde
olmak üzere, fırçalamalıdır. Fırçalamadan sonra diş macununu yutmamalı veya suyla
çalkalamamalı, tükürmelidir.
Diş kontrolleri
Her çocuğun farklı ağız sağlığı gereksinimleri vardır. Çocuğunuzun ne sıklıkta diş muayenesine
gitmesi gerektiğini dişçinizle konuşun. 12 yaşından küçük tüm çocukların, Victoria'nın, toplum diş
kliniklerinde muayeneler, tavsiye ve tedaviler sağlayan kamu ağız sağlığı hizmetine hakkı vardır.
Daha fazlasını öğrenmek için
• en yakın toplum diş kliniğini bulmak için, www.dhsv.org.au sitesinde ‘find a clinic’ üzerine
tıklayın veya 1300 360 054'e telefon edin.
• özel bir dişçi bulmak için www.ada.org.au sitesinde ‘find a dentist’ üzerine tıklayın

‘Okula çok yakın oturduğumuzdan Lilah ve Charlie'yi yürüyerek okula götürüyorum ve
genellikle komşumuzun iki çocuğunu da alıyorum. 'Dur, dinle, bak, düşün' denilen şeyden
gerçek bir oyun oluşturdular, ne zaman bir köşeye gelsek sırayla bağırıyorlar. Ses ayyuka
çıkabiliyor!’
Karen, Lilah ve Charlie’nin annesi

Okula güvenlikli bir şekilde gitmek
Çocuklar 10 veya 11 yaşında olana değin kendi başlarına güvenli bir şekilde yollarda olmak için
gerekli beceri ve bedensel yeteneklere sahip değildir. Çocuklar en iyi şekilde bir yetişkinin
kılavuzluğu altında, gerçek trafikte, okula gidip dönerkenki gibi günlük durumlarda öğrenir.

Okullar neler yapar
Okullar, anababalar ve bakıcılarla birlikte, sorumlu yolcular, yayalar, bisiklet binicileri ve sonunda
sürücüler olmaları için çocukları destekleme sorumluluğunu paylaşır. Trafik güvenliği, okul
öğrenim izlencesine dahil edilmiştir.

Anababalar neler yapabilir
Onlara Durmayı, Bakmayı, Dinlemeyi ve Düşünmeyi öğretin
Çocuğunuzla birlikte okula yürümek (veya bisiklete binmek), güne başlamanın ve çocuğunuzda
yol güvenliği bilincini pekiştirmenin harika bir yoludur. 12 yaşından küçük çocuklara ve onlarla
birlikte yetişkinlere, kaldırımlarda bisiklete binme izni verilmiştir. Yol geçitlerinde, çocuğunuzdan
şunları yapmasını isteyerek okuldaki dersleri pekiştirin:
• Yoldan bir adım geride DURMAK.
• Yaklaşan trafik için tüm yönlere BAKMAK.
• Yaklaşan trafik için tüm yönleri DİNLEMEK.
• Yol tüm araçlardan arınmış olduğunda veya trafik durduğunda, karşıya geçmenin güvenli olup
olmadığını DÜŞÜNMEK. Karşıya geçerken yolda dümdüz karşıya yürüyün. Geçerken trafiğe
bakmayı ve onu dinlemeyi sürdürün.
Alırken veya bırakırken dikkat edin
Okuldaki meşgul zamanlarda herkesi, şunları yaparak güvenlikli bir şekilde koruyun:
• okul civarındaki hız sınırlarına ve park etme işaretlerine uyarak
• çocukların beklenmedik şeyler yaptıklarını anımsayarak; onlar sizin farkınızda olmayabilirler, o
halde siz onların farkında olun
• kendisini okuldan almak için birkaç dakika gecikiyorsanız, çocuğunuza siz gelene kadar okulun
oyun alanında veya ofiste, bir öğretmenle beklemesini belirterek.

Daha fazlasını öğrenmek için
• www.vicroads.vic.gov.au sitesinde safe to school bölümünü araştırın
• www.education.vic.gov.au sitesinde traffic safety education bölümünü araştırın
• çocuk güvenliği hakkında daha fazla bilgi için kidsafevic.com.au sitesini ziyaret edin

‘Her gün okul için toparlamamız gereken her şeyi anımsamakta güçlük çekiyoruz, o nedenle
Emily'nin duvarında, her gün üstünde 'şapka' olan uzun bir listemiz var!’
Karin, Emily’nin annesi

Güneşten korunmak
Güneşin çok fazla ultraviyole (UV) radyasyonu cilt kanserine yol açabilir. Güneşin yetersiz olması,
güçlü kasların ve kemiklerin gelişimi için yaşamsal olan D Vitamininin eksikliğine katkıda bulunur.
Sağlıklı bir denge bulmak önemlidir. UV radyasyonu güneşin hissettiğimiz sıcaklığı veya
gördüğümüz ışını gibi değildir. UV düzeyleri cilde hasar vermek için serin veya bulutlu günlerde
de yeterli oranda yüksek olabilir.

Okullar neler yapar
• Güneşten ve UV'den Korunma politikası, UV düzeyleri (Victoria'da tipik olarak Eylül'den
Nisan'ın sonuna kadar) üç veya daha yükseğe ulaştığında, güneşten korunma önlemlerinin
kullanımı için okullara kılavuzluk eder.
• Okullar çok sıcak (veya şiddetli yağmur olan) günlerde kapalı değildir, ancak, aşırı hava
koşullarında (örneğin, sıcak dalgaları sırasında) teneffüs ve eve gönderme zamanları
ayarlanabilir.

Anababalar neler yapabilir
• Bölgeniz için güneşten korunma zamanları cildinizi ne zaman korumak gerektiğini size belirtir.
Güneşten korunma zamanları Meteoroloji Bürosu'nun internet sitesinde
(www.bom.gov.au/uv/) bulunabilir. Güneşten korunmanın gerekli olup olmadığını öğrenmek
için bu zamanları her gün kontrol edin. Veya, SunSmart uygulamasını indirin ve UV endeksi
güvenlik sınırını aştığında duyuruları alın.
• Örnekleyerek öğretin ve güneşten korunma alışkanlıklarını pekiştirin. Eylül ve Nisan arasında
güneşten koruyucu giysiler giyinin, SPF 30 veya daha güçlü güneş kremi sürünün, başınıza
geniş kenarlı bir şapka geçirin, gölgelik arayın ve güneş gözlüğü takın.

Daha fazlasını öğrenmek için
• www.sunsmart.com.au sitesindeki ücretsiz SunSmart uygulamasını alın
• www.education.vic.gov.au sitesinde sun and UV protection policy veya school hours policy
bölümünü araştırın
• www.betterhealth.vic.gov.au sitesinde skin cancer - children bölümünü araştırın

Aşırı sıcaklık
Aşırı sıcaklık herkesi etkileyebilir ama en fazla risk altında bulunanlar, özellikle yalnız iseler
65 veya daha yukarı yaştakiler, bebekler ve küçük çocuklar ve tıbbi sorunları olanlardır.
Aşırı sıcaklarda susuz kalmak veya bedeninizin aşırı ısınması kolaydır. Bu olursa, ısı krampları,
güneş çarpması veya sıcaklık çarpması geçirebilirsiniz. Sıcaklık çarpması, yaşamsal organlara
kalıcı hasarla veya hatta ölümle sonuçlanabilen bir tıbbi aciliyettir. Aşırı sıcaklık ayrıca var
olan sağlık sorunlarını daha kötü hale getirebilir.

Anababalar neler yapabilir









Örnekleyerek öğretin ve iyi alışkanlıkla aşılayın. Güneş kremi kullanın, hafif bol
elbiseler giyinin ve iyice yerleşen bir şapka takın.
Sıcak havada çocukların yeterli su içmesini sağlayın.
Çok şekerli içeceklerden kaçının – su en iyisidir.
Çocukları mümkün olduğunca güneşte kalmamaları ve etkinliklerinin düzeyini
azaltmak için teşvik edin – bu, açık havada spor gibi bedensel etkinliklerden
kaçınmak veya bunları sınırlamaktır.
Daha küçük miktarda yemekleri daha sık ve mümkünse salatalar gibi soğuk
yemekler yiyerek enerji düzeylerini yüksek tutun.
Mümkün olduğunca sık dinlenin ve gölgede kalın.
Yiyecek güvenliği de önemlidir, bu nedenle salatalar ve salatalı sandviçler gibi ısı
toleranslı yemekleri göz önüne alın. Sıcak günlerde yemekleri soğuk tutmak için
yemek kutularında buz torbaları bulundurmayı göz önüne alın.

Daha fazlasını öğrenmek için

•
•

www.betterhealth.vic.gov.au/heat sitesine girin
Sağlık uyarıları almak için www.health.vic.gov.au/subscribe/ sitesine abone olun.

FOR A HEALTHY LUNCHBOX

FRUIT

1

FRESH FRUIT
• Apple
• Banana
• Mandarin
• Orange quarters
• Passionfruit halves (with spoon)
• Watermelon, honeydew,
rockmelon chunks
• Pineapple chunks
• Grapes
• Plums
• Nectarines, peaches,
Apricots
• Strawberries
• Cherries
• Kiwifruit halves (with spoon)
• Pear
MIXED FRUIT
• Fruit salad
• Fruit kebabs
DRIED FRUIT
• Dried fruit, nut, popcorn
mixes*
TINNED FRUIT/SNACK
PACKS/CUPS
• In natural juice (not syrup)

VEGETABLES

SOMETHING FROM EACH GROUP

2

FRESH CRUNCHY VEGIES
• Corn cobs
• Carrot sticks
• Capsicum sticks
• Green beans
• Cucumber sticks
• Celery sticks
• Snow peas
• Tomatoes (e.g. cherry and
Roma tomatoes)
• Mushroom pieces
Can serve with either:
• Hommus
• Tomato salsa
• Tatziki
• Beetroot dip
• Natural yoghurt
SALADS
• Coleslaw and potato salad
(reduced fat dressing)
• Mexican bean, tomato,
lettuce and cheese salad
• Pesto pasta salad*
BAKED ITEMS
• Grilled or roasted vegetables
• Wholemeal vegetable
muffins or scones
• Vegetable slice (with grated
zucchini and carrot)
• Popcorn
SOUP (In small thermos)
• Pumpkin soup
• Potato and leak soup
• Chicken and corn soup

MILK, YOGHURT 3
AND CHEESE

MEAT OR MEAT 4
ALTERNATIVE

GRAIN AND
CEREAL FOOD

• Milk
• Calcium-enriched soy and
other plant-based milks
• Yoghurt (frozen overnight)
• Custard

• Tinned tuna or salmon in
springwater
• Lean roast or grilled meats
(e.g. beef, chicken, kangaroo)
• Falafel balls
• Lean meat or chicken patties
• Tinned tuna or salmon
patties
• Lentil patties
• Lean deli meats
(e.g. ham, silverside, chicken)
• Boiled eggs
• Baked beans (canned)
• Tofu cubes
• Hommus dip
• Lean meat or chicken
kebab sticks
• Peanut butter*

MAINS
• Wraps
• Sandwiches
• Rolls
• Toasted sandwiches

Tip:
• Freeze the night before to
keep cool during the day

• Cheese cubes, sticks or
slices
• Cottage or ricotta cheese
• Cream cheese
• Tatziki dip

Can serve with either:
• Fruit
• Wholegrain cereal,
low in sugar
• Vegetable sticks
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers

Can serve with:
• Wholegrain sandwich, roll,
pita or wrap bread with salad
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers
• Side salad
• Vegetable frittata
• Skinless chicken drumsticks
• Savoury muffins or scones
(e.g. lean ham, cheese and
shallots)
• Homemade pizzas with lean
roast or deli meats and
vegetables
Can serve with:
• Side salad
• Steamed or roasted
vegetables

For more information about healthy eating and for many tasty recipes, visit the the Healthy Eating Advisory Service:
heas.health.vic.gov.au

5

Tip: Use breads such as
wholemeal, multigrain, rye,
sourdough, pita, flat, corn,
mountain, lavash, white
fibre-enriched, soy and
linseed, herb, naan, bagels,
foccacias, fruit bread and
English muffins.
•
•
•
•

Pasta dishes
Rice, quinoa or cous cous dishes
Noodle dishes
Sushi

SAVORY BAKED ITEMS
- Homemade pizzas
- Wholemeal savoury muffins
or scones (e.g. ham, cheese
and corn muffins)
- Vegetable based muffins
- Pasta or noodle bake

1-6!
6

• Take a water bottle (for
refilling throughout the day)
Tip:
• Freeze overnight to keep
foods cool in lunchboxes

Sweet and savoury snack
foods (e.g. muesli/fruit/nut
bars, biscuits, crisps, cakes,
muffins, slices) should be
limited in lunchboxes. They
can lead to excess energy
intake if consumed in large
amounts.
Sugar sweetened drinks and
confectionery should not be
provided in lunchboxes. They
can lead to excess energy
intake and tooth decay.

SWEET BAKED ITEMS
• Fruit loaf
• Wholemeal fruit based muffins
SNACKS
• High fibre, low sugar
cereal (e.g. muesli)
• English muffins
• Crackers
• Crispreads
• Rice cakes
• Corn thins
• Wholemeal scones
• Pikelets
• Crumpets
• Hot cross buns (no icing)

*Check your school’s policy

regarding the use of nuts and
products containing nuts.

FOR A HEALTHY LUNCHBOX
SOMETHING FROM EACH GROUP 1-6!
1

FRUIT

2
5

VEGETABLES

GRAIN AND
CEREAL FOOD

6
3

MILK, YOGHURT
AND CHEESE

WATER

MEAT OR MEAT
ALTERNATIVE

4

Sosyal ve duygusal gelişim
‘Zahid okula başladığında sadece bir tane başka bir kız tanıyordu, onunla da gündüz bakımına
gidiyordu. Öğretmen başlangıçta, kendilerini yalnız hissetmemeleri için onları birlikte oturttu
ve o günden bu yana Zahid birçok arkadaşlıklar kurdu.’
Aman, Zahid’in babası

Direnç
'Direnç' sözcüğü bir kişinin değişim, güçlük veya sıkıntı karşısında başa çıkma, uyum sağlama,
öğrenme ve başarılı olma yeteneğini tanımlamak için kullanılır. Bazı çocuklar için diğerlerinden
daha güç olsa da tüm çocuklar, tüm yaşamları boyunca onlara yararları dokunacak olumlu başa
çıkma stratejileri geliştirebilir.

Okullar neler yapar
Okulunuz çocuğunuzu ilişkiler kurmak, yardım istemek ve kararlar vermek gibi değerli yaşam
becerilerini öğrenmesi için destekleyecektir. Okul ortamı çocuklara, insan olarak öğrenme ve
büyümeleri için birçok olanak sağlar. İlkokulda, tümü genç ve yetişkin olarak ihtiyaç duyacakları
kişisel beceriler olan kendilerini öğrenme ve değerlendirmeyi, başkalarıyla geçinmeyi, güçlüklerle
karşı karşıya gelmeyi, arkadaşlıklar kurmayı ve anlaşmazlıkları ele almayı öğrenebilirler.

Anababalar neler yapabilir
Anababalar ve bakıcılar şunları yaparak, direnç oluşturmaları için çocuklarına yardımcı olabilir:
• evi güvenli ve mutlu bir yer haline getirerek
• iyi davranışları için çocuğunuzu överek
• açık kurallar koyup bunlara sadık kalarak
• arkadaşlar ve aile ile olan ilişkilerinizde, çocuğunuzun davranmasını istediğiniz gibi davranarak
• çocuğunuzla konuşup onu dinlemek için özel zamanlar ayırarak – bu onlara değerli ve önemli
insanlar olduklarını belirtir.

Daha fazlasını öğrenmek için
• www.education.vic.gov.au sitesinde building resilience bölümünü araştırın

Arkadaşlıklar kurmak
Okula başlamak, çocuğunuz için yeni kurallar, yeni bir öğretmen ve birçok yeni çocuk anlamına
geldiği için, kaygılı bir zaman olabilir. Kimi çocuklar kolaylıkla yeni arkadaşlıklar kurar, diğerlerinin
ise buna ısınması biraz zaman alır. Her iki tür de normaldir.

Okullar neler yapar
Çocuğunuzun öğretmeninin, yeni arkadaşlıklar kurmaları için çocukları desteklemede önemli bir
rolü vardır. Öğretmenler hangi çocukların konuşkan, özgüvenli ve başka çocuklarla karşılıklı
etkileşimde iyi, hangilerinin biraz daha dikkatli olduğunu belirleyebilir. Öğretmenler sınıfları ve
grupları herkesin gücünü açığa çıkarmak üzere ayarlayacaktır.

Anababalar neler yapabilir
• Çocuğunuza, bir çocuk onunla oynamak istemezse, yine de onu önemseyen başka arkadaşlar
ve kişiler olduğunu bildirin.
• Çocuğunuzun ilgi duyduğu şeyleri teşvik edin ve benzeri şeylere ilgi duyan klüplere ve gruplara
katılmasını sağlayın.
• Çocuğunuzun tek özel arkadaşı veya birçok arkadaşı olması, mutlu ve memnun olduğu sürece
önemli değildir.
• Çocukların arkadaşlıklarının sık sık çıkıp indiğini keşfettiğinizde telaşlanmayın.
• Anlaşmazlığın günlük yaşamın normal bir parçası olduğunu ve bununla başa çıkabileceklerini
anlamalarına yardımcı olun.

• Arkadaşlıkları okul dışında da korumalarına ve böylece dünyanın okul oyun alanından daha
büyük olduğunu bilmelerine yardımcı olun.
• Çocuğunuzla affetme hakkında konuşun. Yanlışlıkları ve keyfinin kaçırılmasını görmemezlikten
gelmek ve affetmek, iyi arkadaşlıkları korumanın kesin yollarıdır.
• Çocuğunuzun okula başlıyor olması sizin de diğer anababalarla yeni arkadaşlıklar kurmanız için
harika bir fırsattır - diğer anababalarla destek ağları oluşturmak çok değerli olabilir.
Daha fazlasını öğrenmek için
• www.raisingchildren.net.au sitesinde school age friendships bölümünü araştırın

Zorbalık
Zorbalık, okul toplumundaki herkes için ciddi bir sorundur. Bir anne veya baba olarak
çocuğunuzun okulda kendisini güvenli hissetmesini ve güvenli olmasını istersiniz. Zorbalıkla
(internette zorbalık dahil) mücadele etmenin en iyi yolu, okulların, öğrencilerin ve anababaların
birlikte çalışmasıdır.

Okullar zorbalığı nasıl ele alır
Okulunuz, zorbalığa hoşgörü gösterilmeyen ve olumlu ilişkilerin etkin bir şekilde ilerletildiği,
destekleyici ve saygılı bir öğrenim ortamını yüceltecektir.
Tüm Victoria Hükümet okulları, öğrencilere, anababalara, öğretmenlere ve müdürlere, zorbalığı
önlemek ve karşılık vermek üzere birlikte çalışmaları için yardımcı olmak amacıyla araçlar
sağlayan Zorbaları Durdurma kampanyasını desteklemeye teşvik edilir.

Anababalar neler yapabilir
Çocuğunuza karşı zorbalık yapıldığından, rahatsız edildiğinden ve bedensel olarak acı
çektirildiğinden endişeleniyorsanız, okulunuzla konuşun. Okul görevlileri, çocuğunuza karşı
zorbalık gösterildiğini bildirmenin üzüntü verici olduğunu anlar ve herhangi bir zorbalık
bildirimine karşılık verir ve araştırırlar.
Sizi ve çocuğunuzu, mümkün olduğunca desteklemeye çalışacaklar ve sizi olası stratejiler
hakkındaki görüşmelere dahil edeceklerdir.
Daha fazlasını öğrenmek için
• Bully Stoppers'ın ‘I am a Parent’ bölümüne girin: www.education.vic.gov.au/bullystoppers

Hastalıklardan korunmak
‘Ethan'a, kâğıt peçetesi yoksa dirseğinin iç tarafına hapşırmasını öğrettim. Bu, hapşırılmış
elleriyle etrafa dokunarak mikropları yaymaması anlamına gelir.’
Liz, Ethan’ın annesi

Okul yaşındaki çocuklarda yaygın sağlık sorunları
Çocuğu kreşe, çocuk bakımına ve hatta doğum günü partisine gitmiş olan herhangi bir anne ve
babanın bildiği gibi, ne zaman bir grup çocuk bir araya gelse, enfeksiyonların yayılma olasılığı
vardır!
Sizin ve temel sınıfındaki çocuğunuzun karşılaşabileceği bazı sağlık sorunları şunlardır:
• Karın sorunları, örneğin Norovirus, çok yaygın ishal nedeni olan ve bir sınıftaki çocukların
yarısına bulaşabilen bir mide-bağırsak iltihabıdır.
Doktora gitmeden önce çocuğunuza kendisini üzen herhangi bir şey hissedip hissetmediğini
sormak iyi bir fikirdir. Herhangi bir şey konusunda gergin veya kaygılı olan çocuklar sık sık karın
ağrısından veya kendilerini hasta hissettiklerinden söz eder.

• Ciltteki döküntüler, örneğin "okul ağrıları" olarak da bilinen Impetigo, Stafilokok veya
Streptokok mikroplarının neden olduğu çok bulaşıcı bir cilt enfeksiyonudur. Impetigo göze hoş
görülmez ama tehlikeli değildir ve ciltte kalıcı hasar bırakmaz.
El, ayak ve ağız hastalığı, yüksek ateş ve ağızın içinde, avuçlarda ve ayak tabanlarında küçük
kabarcıkları içeren belirtileri olan başka bir yaygın mikroptur.
• Burun çekmeler, hapşırmalar ve öksürmeler daha soğuk aylarda sık sık olabilir ama genellikle
ciddi değildir. Grip, nezlenin olmadığı gibi daha sorunlu olabilir. Gripte ateş, kas ağrısı ve sızısı
gibi ek belirtiler vardır ki bunlar genellikle nezlede olmaz. Çocuklar gripten iyileşmek için
genellikle bir hafta okuldan uzak kalmaya ihtiyaç duyar.
• Kimi zaman 'bit yumurtası' olarak bilinen baş biti, kimi anababalar, öğretmenler ve
çocuklarda endişe ve hüsrana neden olur. Ana belirti, kafada kaşıntıdır. Baş bitleri hastalık
yaymaz ve 'pis' saçlarla ilişkili değildir. Çocuklar oynarken, kucaklaşırken veya yakın bir şekilde
otururken doğrudan saçtan saça temasla yayılır.
Saç bitinin tehlikeli olmaktan çok can sıkıcı olduğunu anımsamak önemlidir.

Daha fazlasını öğrenmek için:





www.betterhealth.vic.govau sitesinde impetigo – school sores bölümünü araştırın
www.betterhealth.vic.gov.au sitesinde head lice – prevention and treatment
bölümünü araştırın
www.betterhealth.vic.gov.au sitesinde, ilgi duyduğunuz sorunu araştırın
www.education.vic.gov.au sitesinde infectious diseases policy bölümünü araştırın.

‘Deshi'yi, ellerini yıkarken sabunlu kahraman yapıyorum ve ona 'Happy Birthday' şarkısını iki
kez söyletiyorum. Böylece, ellerini bir saniye için musluğun altında tutmak yerine, gerçekten
mikroptan temizlemiş oluyor.’
Meiying, Deshi’nin annesi

Önlem
Okulda tüm hastalıkların yayılmasını önlemek mümkün değildir, ancak, iyi bir temizlik uygulaması
ile birçok hastalık önlenebilir. İyi bir el temizliği uygulaması, sabun ve su kullanmak, bulaşıcı
hastalıkların yayılmasını azaltmak için en önemli yollardan biridir. Çocuklukta sağlıklı alışkanlıklar
ve iyi el temizliği uygulamaları yaratmak, yaşam boyu süren sağlıklı kararlar ve etkinlikler
sağlamanın iyi bir yoludur.

Anababalar neler yapabilir
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemenin dört ana yolu şunlardır:
1. Sınıf arkadaşlarını, arkadaşlarını ve aileyi sağlıklı tutmada yardımcı olmak için çocuğunuzun
'sabunlu kahraman' eğitimine katılmasını sağlamak.
2. Çocuğunuza şunlar dahil etkili temizlik yöntemlerini anımsatmak:
• hapşırdığı veya öksürdüğünde ağzını ve burnunu kapatması, kâğıt mendilleri atması ve
ellerini yıkaması.
3. Rahatsız olduğu zaman çocuğunuzu evde tutmak.
4. Çocuğunuzun aşılarının güncellenmesini sağlamak.

Okullar neler yapar
Okul, enfeksiyonların yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler almanın yanı sıra iyi bir
temizlik uygulamasını geliştirmek için sizinle birlikte çalışacaktır. Okul ayrıca çocuğunuza, Temiz
Eller öğrenim izlencesi kaynağını kullanma yoluyla el temizliği öğrenimi sağlayabilir.
Daha fazlasını öğrenmek için
• www.betterhealth.vic.gov.au sitesinde soapy hero bölümünü araştırın
• el temizliği öğrenim izlencesi kaynaklarını kontrol etmek için www.education.vic.gov.au
sitesinde clean hands bölümünü araştırın
• www.education.vic.gov.au sitesinde personal hygiene policy bölümünü araştırın

Ne zaman evde kalmalı
‘Astrid göz nezlesi olduğunda doktor bize, gözlerinin yapış yapış olması durana kadar okula
gidemeyeceğini, çünkü bunun çok kolay yayıldığını söyledi. Doktor, küçük çocukların, birbirleriyle,
yetişkinlerden çok bedensel temasta bulunmaya eğilimli oldukları için her şeyi yaymakta daha
başarılı olduklarını söyledi.’
Lars, Astrid’in babası

Okuldan uzak tutmak
Rahatsız çocukları okuldan uzak tutmak ('dışında bırakmak' olarak bilinir), okulda enfeksiyonun
yayılmasını sınırlamanın en etkili yoludur.
Victoria yasalarına göre, çocukların belirli sürelerle okuldan uzak tutulmasını gerektiren kimi
bulaşıcı rahatsızlıklar vardır. Bunların hangi rahatsızlıklar olduğu ne kadar süre çocukların uzak
tutulması gerektiği, rahatsızlığın tehlikesine ve ne kadar kolay yayıldığına bağlıdır.

Anababalar neler yapabilir
Doktorunuz size, çocuğunuzun 'okuldan uzak tutulmasını gerektiren' bir rahatsızlığı olup
olmadığını bildirecektir. Okula mümkün olan en kısa zamanda bildirmeniz ve çocuğunuzu
doktorun tavsiye ettiği süre boyunca evde tutmanız gerekecektir.

Okullar neler yapar
Uzak tutulabilen bazı sağlık sorunları için, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nı bilgilendirmek
amacıyla, Victoria okul yasası kapsamında ek gereklilikler vardır. Okuldan bir çocuğa boğmaca,
kızamık, kabakulak, kızamıkçık veya meningokok hastalığı veya çocuk felci tanısı konulmuşsa,
okulun Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na bildirmesi gerekir. Bundan sonra okul, öğrencileri
korumak için ne yapması gerektiği konusunda bakanlığın tavsiyelerine uyacaktır.

‘Jai okula başlamadan iki ay önce Avustralya'ya taşındık. Jai'nin tüm aşılarının
güncelleştirilmesinde bize yardımcı olan ve okula kaydolması için bize bir belge veren bir doktora
gittik.’
Lin, Jai’nin annesi

Aşı konumu belgesi
Aşı konumu belgesi, çocuğunuzun olduğu aşıları gösteren bir bildirimdir. En yaygın belge,
Avustralya Çocukluk Aşıları Sicili'den Aşı Geçmişi Bildirimi'dir.

Anababalar neler yapabilir
Çocuğunuzu ilkokula kaydettirirken, çocuğunuzun aşı konumu belgesini yasa gereği vermeniz
gerekir. Çocuğunuza hiçbir aşı yapılmamışsa bile, okula yine de bir belge verilmelidir.
Çocuğunuzun Aşı Geçmişi Bildirimi'nin bir kopyasını istemek için Avustralya Çocukluk Aşıları Sicili
ile 1800 653 809 numaralı telefonu arayarak ilişkiye geçin veya daha fazla bilgi ve kaynaklar için
internette Avustralya Aşı Sicilini arayın.

Okullar neler yapar
Okul, bir hastalık salgını durumunda, aşı olmamış çocukların çabucak tanımlanabilmesi ve
enfeksiyon riski geçene kadar okuldan uzak tutulması için belgenin bir kopyasını saklar.
Aşı konumları (okula bir belge verilmediği için) bilinmeyen çocuklar da okuldan uzak tutulabilir.
Daha fazlasını öğrenmek için
• çocukluk aşılarının bir listesi için www.health.vic.gov.au sitesinde immunisation schedule
Victoria bölümünü araştırın
• www.health.vic.gov.au sitesinde school exclusion table bölümünü araştırın
• www.education.vic.gov.au sitesinde immunisation policy bölümünü araştırın

Kronik sağlık sorunları olan çocuklar
‘Chandra, kötü bir soğuk algınlığından sonra astıma tutulur ama bu sadece, soğukta dışarda
oraya buraya koşarsa olur. Durmadan öksürür. Astım Bakım Planı'nı okula verdik ve
Chandra'nın öğretmeni Jeanette ile de konuştuk. Jeanette öksürüğü nasıl dinleyeceğini bilir ve
ona spreyi verir. Chandra'ya yardımcı olmak için herkes ne yapması gerektiğini bilir.’
Dayton, Chandra’nın annesi
Kronik sağlık sorunları olan çocukların, okulda ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için daha
fazla desteğe ihtiyacı vardır. Okulların, anababaların, bakıcıların ve doktorların bir rolü vardır ve
çocuğunuzu desteklemek için neyin gerektiğini ve onlardan neler beklendiğini anlamaları gerekir.

Okullar neler yapar
Okullara, özel destek politikaları tarafından şu hastalıklar için yol gösterilir:





astım
kistik fibrozis
anafilaksi
kanser






şeker hastalığı
sonradan edinilen beyin hasarı
sara
kan pıhtılaşması.

Çoğu durumda, hastalığını okulda denetleyebilmesi amacıyla çocuğunuzu desteklemek üzere
bir plan geliştirmek için okullar sizinle ve doktorunuzla çalışacaktır.

Anababalar neler yapabilir
İyi bir iletişim ve işbirliğini oluşturmak ve sürdürmek için sizin ve okulun birlikte çalışmanız
gerekir. Şunları yapmanız önemlidir:
• çocuğunuzun hastalıklarına ilişkin bilgileri onu okula kaydettirdiğinizde ve ihtiyaçlar
değiştiğinde paylaşın
• bir sağlık destek planı geliştirmeleri için okula ve öğretmene yardımcı olun
• İyi bir iletişim sürdürün – sorunlar ortaya çıktıkça okulla konuşun
• Öğrenci Sağlık Desteği Planı’nı her yıl gözden geçirin ve gerektiğinde (örneğin bir hastalık
olayından sonra) planda değişiklikler yapın.
Çocuğunuzun okul saatleri içinde ilaç alması gerekiyorsa, bunun nasıl ve ne zaman olması
gerektiği ile ilgili olarak öğretmenle konuşun. İlaçların depolanması ve verilmesine ilişkin
olarak yazılı talimatlar vermeniz istenebilir. Bu talimatları geziler veya kamplar için de
vermeniz gerekecektir.
Yiyecek alerjileri ve tahammülsüzlükleri için özel bir not
Yiyecek alerjisi ve yiyecek tahammülsüzlüğü, belirtiler benzer olabileceğinden, yaygın
olarak karıştırılır. Ancak, yiyecek tahammülsüzlüğü bağışıklık sistemini kapsamaz ve
anafilaksiye neden olmaz. Okullar çocukları yiyeceklerini paylaşmaktan genellikle caydırır.
Ancak, yiyecek tahammülsüzlüğü olan çocuklara, hangi yiyeceklerden kaçınmaları gerektiği
konusunda anababalar yol göstermelidir.

Daha fazlasını öğrenmek için
• www.education.vic.gov.au sitesinde specific condition support bölümünü araştırın
• www.betterhealth.vic.gov.au sitesinde chronic illness – coping at school bölümünü
araştırın
• İlgilendiğiniz sağlık sorununu www.betterhealth.vic.gov.au sitesinde araştırın

‘Sally'nin yer fıstıklarına karşı anafilaktik tepkisi vardır. Bunu öğrenmek oldukça sarsıcı oldu
ama çok küçüklüğünden beri biliyoruz; şimdi sadece altı yaşında olsa da, bir şey yemeden
önce doğru soruları sormada çok sayıda uygulaması olmuştur. Kendisini güvenli tutması
gerektiğini bilir.’
Jodi, Sally’nin annesi

Alerjiler ve anafilaksi
Anafilaksi, bir kişinin, alerjiye neden olan bir maddeye maruz kaldığı zamanki, öldürücü
olabilen, şiddetli ve ani alerjik tepkidir. Kimi yaygın alerjiler yumurtayı, yer fıstığını, ağaç
fıstıklarını (örneğin kaşu), inek sütünü, balığı ve kabuklu deniz ürünlerini, belirli böcek
sokmalarını ve ilaçları içerir.

Okullar neler yapar
Anafilaksi riski tanısı konulmuş olan bir çocuk okula yazıldığında, okulların kendi Okul
Anafilaksi Denetim Politikası'nı geliştirmesi gerekir, bu nedenle okulunuza onların politikasını
sorun. Belirli yiyeceklerin okulda yasaklanması, bir gevşeklik duygusu yaratabileceğinden ve
izlenip uygulanması güç olduğundan, Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafından
önerilmemektedir.
Anafilaksi riski taşıdığı şeklinde tanı konulan çocukların gittiği okullar önleme ve denetim
stratejilerini uygulamaya koymalıdır. Bunlar, görevliler için düzenli eğitim ve güncellemeyi ve
bir Bireysel Anafilaksi Denetim Planı geliştirmeyi içerir, böylece bir öğrencide anafilaktik tepki
olursa ne yapmaları gerektiğini bilirler.

Anababalar neler yapabilir
Çocuğunuzun anafilaktik tepki riski taşıdığını biliyorsanız, çocuğunuzun doktoruyla birlikte bir
ASCIA Eylem Planı hazırlamışsınızdır. Bu planı okula vermelisiniz. Bundan sonra okul,
çocuğunuz için bir Bireysel Anaflaksi Denetim Planı geliştirmek amacıyla sizinle çalışacaktır.
Bu, çocuğunuzun alerjiye neden olan maddelere maruz kalmasını en aza indirmek için
stratejileri ve bunun yanında, örneğin Epipens gibi ilaçların depolanmasına ve kullanımına
ilişkin bilgileri içerecektir.
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www.betterhealth.vic.gov.au/healthystarttoschool
Bu kitapçığın çevrimiçi sürümü bu internet adresinde bulunabilir. Çevrimiçi sürümünü
incelemek sizi doğrudan "Daha fazlasını öğrenin" bölümlerinde sözü geçen internet
bağlantılarına götürecektir.
Daha fazla bilgi için www.betterhealth.vic.gov.au veya www.education.vic.gov.au sitelerine
girin.

