
TippTapp pre – Türkisch 
 

Tipp Tapp pre*1, Bremen Sağlık Bakanlığının hemşire ve (pediatri) hemşireleri tarafından ebeveyn 
adaylarına ve yeni ebeveyn olmuş kişilere sağlanan bir danışmanlık hizmetidir. Bizi doğum sonrası 
bakım ünitelerinde veya Bremen Merkez Kliniği (Klinikum Bremen Mitte) ve Bremen Kuzey Kliniği 
(Klinikum Bremen Nord) riskli gebelikler ünitesinde bulabilirsiniz (iletişim bilgilerine bakınız).  

Danışmanlık hizmetleri gizlilik esasına dayanır, isteğe bağlıdır ve ücretsizdir. 

Size sunduğumuz hizmetler şunlardır:  

Doğumla ilgili tüm konularda bireysel danışmanlık  

• Emzirme  
• Uyku ve ağlama  
• Bakım 
• Teşvik ve gelişim 
• Güvenli bebek uykusu/kazaların önlenmesi 
• Ebeveyn-çocuk ilişkisi  

Resmî başvuru danışmanlığı 

• Nüfus Müdürlüğüne doğum bildirimi 
• Geçim yardımı 
• Çocuk parası ek ödemesi 
• Vb. 

 Ebe arayışında yardım (doğum sonrası bakım ebesi veya aile ebesi) 

 İkamet ettiğiniz yere yakın olan hizmetler ve ağlar hakkında bilgilendirme, ör. erken danışmanlık 
merkezleri,  
      Aile Yaşam Merkezleri (Häuser der Familie), çocuk doktoru muayenehaneleri vb. 

 Erken tanı muayenelerine ve çocuk aşılarına katılma motivasyonu 

 Olası danışmanlık ve destek ihtiyaçları bakımından aile durumunun ve bebeğin  
     sonraki gelişim ortamının değerlendirilmesi 

 Yukarıda belirtilen konularda yazılı bilgilerin (broşür, föy)   
     sunulması 

 

Ek bilgiler 

Ebeveyn adayları olarak doğum öncesinde danışmanlarla bir görüşme gerçekleştirme imkânınız 
bulunmaktadır. Bu görüşme telefon üzerinden veya doğum sonrası bakım ünitelerinde veya Bremen 
Merkez Kliniği (Klinikum Bremen Mitte) ve Bremen Kuzey Kliniği (Klinikum Bremen Nord) riskli 
gebelikler ünitesinde gerçekleştirilebilir.   

Danışmanlar iş günlerinde doğum sonrası bakım ünitelerine gelmekte ve size bireysel görüşme 
olanağı sunmaktadır. Bizimle telefonla da iletişime geçebilir (iletişim bilgilerine bakınız) veya daha 
fazla bilgi için klinik personeline başvurabilirsiniz. 



Gerekirse danışmanlar, klinik dışındaki hizmetlerle tanışmanız için ilk seferde size eşlik eder veya 
telefonda danışmanlık hizmeti sunar.  

Tipp Tapp pre, Federal Erken Yardım Vakfının (Bundesstiftung Frühe Hilfen) "Çocuklar ve gençler için 
Corona telafi hizmetleri" eylem programı tarafından finanse edilmektedir. 

 

İletişim Bremen Merkez Kliniği (Klinikum Bremen Mitte) danışmanı   

Heike Linge-Wieser  

Kinderkrankenschwester 
     

Telefon/ Mobil: 0176 42364133 

Email: heike.linge-
wieser@gesundheitsamt.bremen.de

 

Bremen Kuzey Kliniği (Klinikum Bremen Nord) danışmanı 

Seda Tuner 

Gesundheits- und 
Krankenpflegerin 

Telefon/ Mobil: 0176 42364135 

Email: seda.tuner@gesundheitsamt.bremen.de

 

Sorularınız, önerileriniz veya diğer konular için 

Jana Lachmuth 
Koordination Tipp Tapp pre 

Gesundheitsamt Bremen 
Horner Straße 60-70 
28203 Bremen 
 

 

Telefon/ Mobil: 0176 42364130 

Email: 
jana.lachmuth@gesundheitsamt.bremen.de

 

 

 

 

*1pre, "önce” anlamına gelmektedir. TippTapp pre projesinin danışmanları, size TippTapp projesinin 
ev ziyaretlerinden önce veya doğumdan hemen sonra hastanede danışmanlık hizmeti sunacaktır.  


