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. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden
geleni yapacağız.
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Eğer tarama (test) tamamlanmadan önce taburcu olursanız:

Bebeğinizin İşitme Testi

 Kuzey Londra’da mahalle doktoruna kayıtlı aileler (Barnet,
Camden, Enfield, Haringey veya İslington):

Yeni doğanlar için İşitme taramacısı, bebeğinizin kulaklarından
biri veya ikisinden son yapılan testte net bir yanıt alamadı.



Bunun dört olası nedenini size açıklayacaklar:












İşitme testini tamamlamak için bebeğin doğumunun 4’üncü
haftasına randevu yapılmalıdır.
Eğer randevu elinize geçmediyse, lütfen bizi– 020 3316 8735
numaralı telfonumuzdan arayın.
Randevu posta ile gönderileceğinden,işitme testini yapacak
kişinin size ulaşabilmesi için lütfen bize doğru adresinizi
verdiğinizden emin olun.
Ayrıca randevudan bir gün önce ebeveynlere telefonla
ulaşmaya çalışabiliriz - bu nedenle, işitme testini yapacak
kişinin sizinle irtibata geçebilmesi için, lütfen doğru telefon
numarasını verdiğinizden emin olun.
Randevu mektubunda harita ve diğer bilgiler mevcuttur. Bu
yüzden, randevuya gelmeden önce lütfen mektubu iyice
inceleyip okuyunuz.
Eğer bebeğinizin işitme testi ile ilgili sorularınız veya
endişeleriniz varsa, lütfen bizi arayın - bunu sizinle
görüşmekten memnuniyet duyarız.
İşitme testi,klinikteki işitme taraması ekibinden birisi
tarafından, işitme taraması için özel olarak organize edilmiş
donatımlı bir klinikte gerçekleştirilecektir.
Bu klinikler her hafta/iki haftada bir gibi belirli günlerde çalışır
Enfeksiyon kontrol nedenleriyle, bu testi hastanede
yapabilmek için randevu sunamıyoruz.
Aile doktoru ve Sağlık Memurunuz başka hiç bir yerde
bebeğinize işitme testi sunamaz.

 Kuzey Londra dışında herhangi bir yerde mahalle doktoru
olan ailelere, mahalle doktorunuza bağlı tarama kliniğinde
işitme/ tarama ekibi tarafından randevu sunulacaktır.


Diğer tarama kliniğindeki ekibe otamatik olarak bebeğinizin
işitme testinin tamamlanmasıyla ilgili ihtiyaclarını bildireceğiz.
Onlar sizinle doğrudan iletişime geçecektir.






Olası bir işitme kaybı
Hala kulakta bulunan doğum sıvısı
Koğuşta aşırı gürültü
Bebeğin huzursuz olması

İşitme testini hastaneden taburcu olmadan önce tamamlamaya
çalışacağız, ancak bunu başaramazsak, eve gittiğinizde klinik
randevusu verilecektir.
Randevunun yapılacağı yer mahalle doktorunuzun (GP) nerede
olduğuna bağlıdır.
Kuzey Londra Merkezi - Barnet,Camden, Haringey veya
İslington’da mahalle doktoru olan ailelere, evlerine yakın bir
klinikte randevu verilecektir.
Kuzey Londra da bulunan kliniklerin listesi işitme testini yapan
kişide bulunmakta olup, daha fazla bilgi almak istiyorsanız bu
listeyi kendisinden tedarik edebilirsiniz.
Klinik randevusu almanız durumunda
Lütfen randevuya gelmeye çalışın – bebeğinizin işitme testini
tamamlamamız için çok kısa zamanımız var – daha fazla test
için bebeğinizin sevk edilmesi gerekiyorsa, bunun mümkün
olduğu kadar erken yapılması gerekir.

