Birmingham ve Solihull'da

erkek bebekler için
sünnet hizmetleri

Oğlunuz için doğru
seçeneği seçmek için
bir kılavuz
Oğlunuzu sünnet ettirmeyi
düşünüyorsanız, bu broşür
hangi hizmeti kullanmaya
karar vereceğiniz konusunda
yardımcı olabilir.

Bilmeniz gerekenler
Çoğu erkek çocuk sorunsuz bir şekilde iyileşmesine rağmen, tüm operasyonlar gibi sünnet de zarar verme
riski taşır. Bu riski tamamen göz önünde bulundurmalı ve halen çocuğunuzu sünnet ettirmek istiyorsanız,
sünnetçinizi dikkatli bir şekilde seçmelisiniz.
NHS, sadece tıbbi olarak gerekli olan sünnetler için ödeme yapar - bunlar nadirdir ve dini ve kültürel
amaçlar için gerçekleştirilmiş operasyonları kapsamaz.
Genel Tıp Konseyi (GMC), erkek sünnetinin dini ve kültürel nedenler için gerçekleştirilebileceğini onaylar.
İşlemi gerçekleştiren doktorun GMC'ye kayıtlı olup olmadığını ve kullanmaya karar verdiğiniz hizmetin Bakım
Kalitesi Konseyi (CQC) tarafından kalite güvencesine sahip olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Sünnet için büyük ihtimalle ödeme yapmanız gerekecektir, bu nedenle işlem öncesinde toplam fiyatı yazılı
olarak kabul ettiğinizden emin olun.

Yaş

Oğlunuzun sünnetinin mümkün olduğunca küçükken
gerçekleştirilmesini tavsiye ederiz. Bu nedenle, tavsiye
almak için size önerilen sünnetçiyle erkenden iletişime
geçmeniz tavsiye edilir. Oğlunuz daha büyükse veya
yetişkinlik döneminde sünnet ettirmeyi düşünüyorsanız,
sünnet işleminin hastane ortamı dışında yapılması
önerilmez, bu nedenle lütfen aile Doktorunuzla
seçenekleriniz hakkında görüşün.

Onay

Her iki ebeveyn ve/veya ebeveyn sorumluluğuna sahip bakıcı, operasyon başlamadan önce operasyonun
yapılmasını onaylamalıdır. Onay, oğlunuzu sünnet ettirmek istediğiniz ve operasyon ile potansiyel risklerin size
açıklandığı anlamına gelir.
Soru sormaktan çekinmemelisiniz. Tüm iyi sünnetçiler, sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duymalıdır.
Kullandığınız sünnetçiye güvenebilmelisiniz.
Sünnetçi, sünneti gerçekleştirmeden önce oğlunuzun sağlığı ve ailenizin sağlık geçmişi hakkında size soru
sormalıdır. Oğlunuzun sağlığı, sünnet işlemi gerçekleştirilmeden önce yerinde olmalıdır.

Oğlumu ne zaman sünnet ettirmeye götürmeliyim?

Birmingham ve Solihull'da veya diğer bölgelerde operasyonları gerçekleştirebilecek CQC'ye (Bakım Kalitesi
Komisyonu) kayıtlı bir dizi sünnetçi mevcuttur.
Detaylar için lütfen www.cqc.org.uk/search adresini ziyaret edin, "circumcision" sözcüğünü ve bölgeyi
ya da konumu yazın.

Sünnet sırasında hazır bulunmak

Sünnet işlemi gerçekleştirilirken oğlunuzun yanında bulunmak isterseniz,
bu konuyu sünneti yapacak kişiyle konuşmanız gerekir. Bazı
sünnetçiler - hepsi değil - sizin de orada bulunmanızdan
memnun olabilirler, bu yüzden ilk iletişime geçtiğinizde bu
konuyu sünnetçiyle görüşün.

Şikayetler

Aldığınız hizmetten memnun kalmadıysanız, öncelikle
sünneti gerçekleştiren sünnetçiyle konuşun.
Verdiği yanıtlardan memnun değilseniz, Genel Tıp
Konseyi veya Hemşirelik ve Ebelik Konseyi ile irtibat
kurabilirsiniz.

Temiz ve steril

Mekan temiz olmalıdır. Oğlunuzun enfeksiyon kapma
riskini azaltmak için steril ve tek kullanımlık aletler
kullanılmalıdır. İyi bir sünnetçi operasyonun mümkün
olduğunca güvenli olmasını sağlamak için tasarlanmış
ekipman ve teknikler kullanacaktır.
Bir sünnet töreni gerçekleştirmek isteyebilirsiniz,
ancak lütfen unutmayın; sünnet bir operasyon olup
steril ekipmanlara sahip, temiz ve sessiz bir ortamda
gerçekleştirilmelidir.

Ağrı yönetimi

Sünnet işlemi ağrıya sebep olabilir. Sünnet işlemi
sırasında ağrının nasıl yönetileceği ve daha sonra
evde ağrının nasıl azaltılacağı size anlatılmalıdır.

İşlem sonrası bakım hizmetleri

Oğlunuz, sünnetten kaynaklanan kanamanın
durmasının ardından en az 30 dakika boyunca bina
içinde tutulmalıdır. Personel, daha sonra neler olacağı
ve oğlunuza nasıl bakacağınız hakkında sizinle ayrıntılı
bir şekilde konuşmalıdır. Eve gittiğinizde, ne zaman
ve nereden yardım talebinde bulunacağınız ve dikkat
etmeniz gereken herhangi bir belirti dahil olmak
üzere oğlunuza nasıl bakmanız gerektiği ile ilgili size
ayrıntılı bir broşür verilmelidir. Mesai saatleri dışında
irtibat kurabilmeniz için size bir irtibat telefonu
sağlanmalıdır.
Sünnet işleminin sonrasında oğlunuz hakkında
bir endişeniz olursa, sünnetçiyle derhal irtibata
geçmelisiniz. Kendisine ulaşamıyorsanız veya
tavsiyelerinden memnun değilseniz, NHS 111 hattını
aramalı ya da oğlunuzu yerel Acil Servis bölümüne
(A&E) götürmelisiniz.
Unutmayın: Sünnet işlemi için gelip herhangi
bir şeyden memnun olmadığınızda veya
herhangi bir nedenden dolayı oğlunuzun sağlığı
hakkında endişeliyseniz, sünnet işlemini o anda
gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. İyi bir sünnetçi
endişelerinizi dinlemeli ve isteğiniz buysa, operasyonu
farklı bir tarihte gerçekleştirmeli veya iptal etmelidir.

Kadın Sünneti

Kadın sünnetini (FGC) gerçekleştirmek, Kadın
Sünneti Kanunu (2003) uyarınca yasa dışıdır Birleşik Krallık veya başka bir ülkede bu işlemin
gerçekleştirilmesini düzenlemekten ya da kadın
sünneti gerçekleştirmekten
yargılanabilirsiniz. Suçlu bulunan
herhangi bir kimse maksimum
14 yıllık hapis cezasına çarptırılır.
Kadın sünnetinin hiçbir tıbbi
faydası yoktur.

Çocuk güvenliği

Suistimal edildiği, ihmal edildiği veya kendisine zarar
verildiğini düşündüğünüz bir çocuk veya genç bir kişi
hakkında kaygı duyuyor ya da herhangi bir endişe
taşıyorsanız, lütfen aşağıdaki kurumlarla iletişim
kurunuz:
• S
 olihull MASH Ekibi tel: 0121 788 4300
(Pazartesiden Perşembeye 08.45 - 17.20, Cuma
08.45 - 16.30). Mesai saatleri dışında (akşamları,
hafta sonları veya resmi tatillerde) arıyorsanız, acil
durum görev ekibini 0121 605 6060 nolu hattan
arayın.
• Birmingham Çocuk Tavsiye ve Destek Hizmeti
(CASS) tel: 0121 303 1888. Mesai saatleri dışında
(akşamları, hafta sonları veya resmi tatillerde)
arıyorsanız, acil durum görev ekibini 0121 675 4806
nolu hattan arayın.
İş yerinde ücretli personel ya da gönüllü olarak
çocuklarla çalışan veya çocuklarla doğrudan teması
olan bir yetişkin hakkında endişeleriniz varsa, lütfen
şu web sitesini ziyaret edin:
http://www.lscbbirmingham.org.uk/
http://solihulllscb.co.uk/report-abuse.php

CCG ile irtibat

NHS Birmingham ve Solihull CCG ile irtibat kurmak
isterseniz 0121 203 3300 nolu hattı arayabilir
veya bsol.comms@nhs.net adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

Sünnet hizmetini seçerken
sormak isteyebileceğiniz
bazı sorular
Hizmet sağlayıcı birçok başarılı sünnet
gerçekleştiriyor mu?

Ne kadar çok sünnet gerçekleştirdikleri, genelde
işlemin o kadar güvenli olduğunun göstergesidir.
Gerçekleştirilen minimum işlemin yılda 20 olması
gerekir, ancak sayı ne kadar yüksekse, o kadar iyidir.

Hizmet sağlayıcı, Bakım Kalitesi
Komisyonu'na (CQC) kayıtlı mı?

Bu, sağlık uzmanları için düzenleyici organizasyondur ve
doktor ve hemşirelere sahip tüm sünnet hizmetleri bu
komisyona kayıtlı olmalıdır. www.cqc.org.uk web sitesini
ziyaret edin veya 03000 616161 nolu hattı arayın.

Sünneti gerçekleştiren bireylerin vasıfları
nelerdir?

Doktorların Genel Tıp Konseyi'ne kayıtlı olup
olmadığını kontrol edin. www.gmc-uk.org web sitesini
ziyaret edin veya 0161 923 6602 nolu hattı arayın.

?

Mevcut bakım ve hizmetler hakkında soru
sorduğunuzda size saygılı davranılıyor
mu? Kültürel değerleriniz ve inançlarınıza
karşı hassaslar mı?
Klinik hizmetleri size her zaman saygılı davranmalıdır.

Ne tür bir işlem sonrası bakım hizmeti
sağlıyorlar?

Hizmetin verildiği yerde en az 30 dakika kalmalısınız.
Personel tarafından 24 saat hizmet veren bir telefon
yardım hattı veya binadan ayrılmanızın ardından
iletişime geçebileceğiniz bir personelin adını
sağlamalıdırlar.

İşlemler ne zaman gerçekleştiriliyor?

Bir işlem haftanın sonuna doğru gerçekleştiriliyorsa,
servis, hafta sonu boyunca destek sağlıyor mu?

Hizmet sağlayıcı, sizin ve aileniz için sağlık
bilgisi gizliliğini nasıl garanti eder?

Operasyon bir hemşire tarafından gerçekleştiriliyorsa,
Hemşirelik ve Ebelik Konseyi'ne (NMC) kayıtlı olup
olmadıklarını kontrol edin. www.nmc-uk.org
websitesini ziyaret edin veya 020 7637 7181 nolu
hattı arayın.

Güvenli bir bilgisayar veya kayıt sistemi
kullanmalıdırlar.

Oğlunuz için kaç farklı kişi bakım ve
hizmet sağlayacak?

Diğer hizmet sağlayıcılarının aynı hizmet
için uyguladıkları ücretlendirmeyle
uyumlular mı?

Doktorlar, hemşireler veya diğer personeller
oğlunuzla ilgilenecek mi? Binada bir doktor olacak mı?

Hizmet sağlayıcı, verdiği hizmetlerin
ve ücretlerinin yazılı açıklamalarını
sunuyor mu?

Öncelikle bunu görmek istediğinizi belirtin ve
anlamadığınız herhangi bir şeyin açıklanmasını
isteyin. Soru sormaktan korkmayın.

Sahip olabileceğiniz herhangi bir özel
ihtiyacınızı tartışmak konusunda
istekliler mi?

Dinlediklerinden ve olabilecek herhangi bir ihtiyacınız
doğrultusunda hareket ettiklerinden emin olun.

Her bir hizmet için maliyetler nelerdir?

Bunlar, yazılı olarak, net bir şekilde açıklanmalıdır.

Birkaç hizmet sağlayıcıya maliyetlerini sormayı
düşünebilirsiniz.

Nasıl faturalandırılacaksınız?

Bakım planınızla ilişkili tüm maliyetler ve ödeme
seçenekleri faturanızda tutarlı bir şekilde açıklanıp
belirtilecek mi?
Peşin ödeme yapıp yapmayacağınızı ya da daha sonra
fatura alıp almayacağınızı hesaba katmalısınız.

