İşitme cihazlarına ek olarak kullanılabilecek yardımcı teknolojik cihazlar
(Assistive Technology in addition to your hearing aids - Turkish)
Bu yardımcı dinleme cihazları nelerdir?
Bu aletler gürültülü bir ortamda işitme kalitesini yükseltmeye yardımcı olurlar. Bu cihazlarla hem
sesi yükseltip hem de ses kaynağıyla (örneğin eğitim sınıflarında konuşmacıyla) direk bağlantı
kurabilirsiniz. Böylece arka plan gürültüsünü azaltıp, uzaklık ve oda akustiği ile ilgili sorunların
üstesinden gelebilirsiniz.

Uyarıcı cihazlar – bunlar saatler, kapı zilleri vs. gibi şeylerdir ve kişilere görüntülü alarm
sağlayabilen, ağır işitme sorunu veya sağır olanlar için titreşim yapan cihazlardır.

Telekomunikasyon – Ses yükselticili telefonlar, mesaj yazma setleri, televizyon dinleme cihazları
gibi aletler hayatımızı kolaylaştırmaya yardımcı olabilirler

İşitme cihazları kendi başlarına neden yeterli değildir?



Mesafe uzadıkça ses te hızlıca sönükleşir.
Yankılanma sesin anlaşılabilmesinde kesintiye neden olabilir

▪

İşitme kaybı olan kişilerin konuşmaları anlayabilmeleri için konuşma/gürültü oranının daha
yüksek olmasına ihtiyaç duyarlar.
Bu yardımcı aletler için nereden daha fazla bilgi edinebiliriz?
Sosyal Servisler – Haringey sağır veya işitme sorunu olanlara destek takımı Bazı aletler
bölge belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Haringeyde aşağıdaki adresten belirtilen saatlerde
randevusuz uğrayıp bilgi alabilirsiniz. - Haringey Deaf Service, Winkfield Resource Centre, 33
Winkfield Road, Wood Green, N22 5RP Salı günleri 12 -3.30pm or Cuma günleri 10-1.30pm.
Tel: 0208 489 2592 or Eposta : deaf.service@haringey.gov.uk
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İşyeri yardım servisi
İşyerinizde işitmenizden kaynaklı sorunları çözebilmek için oluşturulmuş bir hizmettir:



Çalışabilmemiz için gerekli aletleri ve ortamı sağlar
Tercüman ihtiyacını karşılar ve diğer gerekli şeyleri sağlamaya çalışırlar.

Daha fazla bilgi için https://www.gov.uk/access-to-work/what-youll-getVeya Telephone: 0800 121
7479
İşitme kaybı vakfı (Action on Hearing Loss (AOHL) charity)
Bu vakıf (Action on Hearing loss) ingiltere'nin işitmeyle ilgili en büyük vakfıdır. İşitmeyle ilgili
yardım cihazlarını Web sitelerinden satın alabilirsiniz:
http://www.actiononhearingloss.org.uk/shop.aspx
Ya da ürün kataloğu için 033330144525’i arayabilirsiniz.
Vakfın Londra'daki ofisini ziyaret edip ürünleri satın almadan önce deneme imkanı bulunmaktadır.
Adres 1-3 Highbury Station Road, London, N1 1SE
Daha fazla bilgi için: Telefon: 0207 296 8000
Ya da randevu almak için e-posta: ResourceRoom.London@hearingloss.org.uk
Connevans
Connevans bu ürünleri üreten veya sağlayan bir şirket olup aşağıdaki iletişim bilgilerinden bunlara
ulaşıp ürünleri direk olarak satın alabilirsiniz:
Katalog için http://www.DeafEquipment.co.uk
Ya da e-posta info@connevans.com /Telefone 03330 144525.

Patient advice and liaison service (PALS) Hasta Tavsiye ve İrtibat servisi
Eğer övgü ve şikayetiniz veya endişeniz var ise lütfen 020 7288 5551 li telefonu arayarak veya
whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net internet adresine E-posta göndererek PALS servisimiz ile
iletişime geçiniz.
Eğer bu broşürün büyük baskılı, sesli veya tercüme edilmiş kopyasına ihtiyacınız varsa, lütfen
020 7288 3182 numaralı telefonumuzu arayınız. İhtiyaclarınızı karşılamak için elimizden
yapacağız.
Twitter.com/WhitHealth
Facebook.com/WhittingtonHealth
Whittington Health NHS Trust
Magdala Avenue
London
N19 5NF
Phone: 020 7272 3070
www.whittington.nhs.uk
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