
İŞİTME TARAMASI: İŞİTME TESTİ BAŞARILI 
OLMADI MI, PEKİ ŞİMDİ NE YAPILMALI?
Bebeğinize bir işitme testi yapıldı. Bu işitme taraması, kulakların birisi veya her ikisinin de 
yeterince duymadığını gösterebilir. Bu durum belki size ürkütücü gelebilir: Zira bebeğinizin 
işitme testini başarıyla geçmesini beklersiniz. Bu konuda size sürecin nasıl işlediği ile ilgili biraz 
açıklayıcı bilgi vermek istiyoruz.

İŞİTME TESTLERİNİN YAPILIŞI
Başarısız bir işitme testi, olası bir işitme kaybına işaret 

edebilir. Bundan emin olmak için “başarısız” ilk testten 

sonra bir kontrol testi daha yapılır. Bu kontrol testi, 

birinci testin bir tekrarıdır. Her 2 bebekten 1’i, yapılan bu 

ikinci testte normal cevap verir. 

Bu garipsenecek bir şey değil çünkü geçici bir işitme 

azalması, ilk testteki farklı sonucu acıklayabilir (nezle, 

vesaire). 

2. testte de sorun ortaya çıkarsa bebeğiniz, daha ayrıntılı 

bir araştırma yapılabilmesi için yönlendirilir.

 
KONTROL TESTİNDEN SONRA 
YÖNLENDİRME
Bölge hemşiresi sizinle istişare içerisinde, erken yaştaki 

çocukların işitme sorunlarını teşhis eden bir merkezde bir 

randevu ayarlar. Mümkün olabildiği kadar hızlı bir şekilde, 

genellikle de 2 hafta sonra, burada diğer araştırmalar 

yapılır. Burada bebeğinizin bir işitme sorunu olup 

olmadığı ve böyle bir sorun varsa bunun ciddiyet derecesi 

araştırılır.

Tabi ebeveynler olarak sizin bu gerilimli ve kaygılandırıcı 

dönemde bir takım sorularınız olacaktır. Önemli 

bulduğunuz bu soruları sormaktan çekinmeyin ve 

kendinizi iyi bilgilendirin. Çocuk ve Aile Kurumunun 

hemşiresi, sağlık kurumları hakkında sizi bilgilendirir ve 

sizinle birlikte sizin için en uygun çözümü araştırır. 

www.kindengezin.be adresinde daha fazla bilgi 

bulabilirsiniz.

Bebeğim sese tepki veriyor, buna rağmen yine de 
ayrıntılı araştırma yaptırmalı mıyım?
Evet, ayrıntılı araştırma yaptırmanız önemlidir. İşitme 
kaybı bulunan bebekler, bir takım seslere tepki gösterir. 
İşitme kaybı söz konusu olan bebekler ses veya farklı 
ses tonundaki titreşimlere reaksiyon gösterebilirler: sese 
reaksiyon göstermek bebekte işitme kaybının söz konusu 
olmadığı anlamına gelmez.
Şayet bebeğinizde işitme kaybı varsa bunu, mümkün 

olduğu kadar erken bir dönemde keşfetmek önem taşır.

YÖNLENDİRME
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