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Neden bir işitme taraması?

Her 1000 çocuktan 1 ila 2 çocuk yüksek dereceli işitme bozukluğu ile dünyaya geliyor. İşitme 
bozukluğu  aylarca  hatta  yıllarca  farkedilmezse,  bu  durum  çocuğun  tüm  gelişimini  olumsuz 
şekilde etkileyebilir. Sadece çocuk işitebiliyorsa, normal konuşmayı öğrenebilir.

Özellikle ilk aylardaki dönem, işitme için büyük önem taşımaktadır, çünkü bu dönemde işitme 
yolu gelişmektedir. İşitme kaybı ne kadar uzun süre farkedilmezse, çocuğun dil gelişimindeki 
eksiklikleri  tamamlaması  da  o  kadar  zor  olur.  İşitme  bozukluğunun  erken  farkedilmesi 
durumunda,  günümüzdeki  modern  işitme  cihazları  teknolojisi  ve  erken  teşvik  sayesinde 
çocuğun hayata başlangıcı oldukça kolaylaştırılabilir.

İşitme taraması nasıl yapılır?

Yeni doğmuş bebeğin işitme kapasitesi iki yöntem ile tespit edilebilir: İlk yöntemde, otoakustik 
emisyon testinde (OAE), kulağa bir sonda üzerinden ses iletilir. Sağlıklı bir kulak bu sesi kayıt 
eder ve yanıt olarak ikinci bir ses gönderir. Bu ses mevcut ise, orta kulak ve içkulak işlevlerini 
yerine getirmektedirler. İkinci yöntemde de, otomatik beyin sapı yanıtlı odyometri'de (AABR) bir 
sonda  üzerinden  ses  iletilir.  Daha  önce  alna,  enseye  ve  yanak  kemiklerine  yapıştırılan 
elektrodlar ile beynin sonda ile iletilen sese verdiği yanıt ölçülür. Bu yanıt ölçülebiliyorsa, orta 
kulak, iç kulak, işitme siniri ve işitme yolunun alt kısmı işlevini yerine getirmektedir. Çocuğunuz 
için  işitme taramasında bu yöntemlerden biri  uygulanmaktadır.  İnceleme,  bebeğin  karnı  tok 
olup, uyuduğunda kolayca uygulanabilir.  Bu işlem birkaç dakika sürer  ve bebeğinizin canını 
kesinlikle acıtmaz ve kesinlikle çocuğunuzu olumsuz etkilemez.

İşitme taraması ne gibi bir sonuç getirir?

İşitme testi cihazı sonuçları, herhangi bir özellik yoksa "PASS" şeklinde ya da kontrol gerektiren 
durumda  "REFER"  şeklinde  gösterir.  İşitme  testi  cihazının  ekranında  "PASS"  görünmesi 
durumunda  herşey  yolunda  demektir.  Eğer  "REFER"  görünüyorsa  ilerdeki  günlerde  doğum 
kliniğinizde kontrol edilmesi gereklidir.

Cihaz kontrol incelemesinde de "REFER" gösteriyorsa, bu çocuğunuzun ağır işittiği anlamına 
gelmez. Ancak bu durumda çok acele dört hafta içinde foniatri ve çocuk odyoloji uzmanı hekimi 
tarafından  teyit  edilmesi  için  bir  inceleme  yapılmasını  öneriyoruz.  Bunun  için  size  doğum 
kliniğinden çıkmadan önce yakınınızdaki foniatri  ve çocuk odyoloji  uzman hekiminin adresini 
bulabileceğiniz bir bilgi broşürü sunuyoruz. Bu hekim, çocuğunuzun işitme kapasitesi hakkında 
size güvence verebilecek ilerdeki incelemeleri yapar ve icabında gerekli olan tedavileri derhal 
başlatır.

Dikkatli olun!
"PASS" yani temiz bir tarama sonucu sevindirici bir neticedir. Bu doğum sırasında önemli ölçüde 
bir  işitme bozukluğu mevcut olmadığı anlamına gelir.  Ancak hafif  derece işitme bozuklukları 
saptanamaz.  Bazı  işitme  bozuklukları  da  doğumdan  sonra  oluşmaktadırlar.  Bu  husus,  ileri 
gelişim konusunda dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir. 



Sizin rızanız önemlidir!

Muayene ve verilerin iletilmesi sadece sizin rızanız ile gerçekleşir. Tüm yeni doğanlar için işitme 
muayenelerinin sunulmasını ve göze çarpıcı bulgularda ileri incelemelerin yapılmasının garanti 
altına  alınmasının  ve  tedavilerin  erkenden  başlatılmasının  sağlanması  için  tüm  anne  ve 
babalara,

1. çocuğuzun muayene edilmesini kabul etmenizi ve

2. verilerinin (şifre,  adı,  doğum tarihi,  muayene yöntemleri,  kulak tarafı  ve neticesi,  neticesi 
kontrol gerektiren çocuklarda ilaveten annesinin adını ve adresini ve de telefon numarasını) 
Münster  Üniversite  Hastanesi  Foniatri  ve  Çocuk  Odyoloji  Kliniği  ve  Polikliniğindeki 
Westfalen-Lippe Tarama Merkezi'ne iletilmesini kabul etmenizi rica ediyoruz. Yöntemin ve 
incelemelerin kalitesinin sürekli kontrol edilmesi için ayrıca cihaz ve ölçümün uygulanmasına 
ilişkin verilerin de iletilmesi gerekmektedir. Bu önlem kalitenin güvence altına alınması için 
gereklidir.  Ölçüm  neticeleri  bilimsel  değerlendirmeler  için  anonim  şekilde  (örn.,  işitme 
bozukluklarının  sıklığının  saptanması,  farklı  inceleme  yöntemlerinin  karşılaştırılması) 
kullanılmaktadır.

Tarama  merkezinin  görevi,  çocuğun  işitme  yeteneği  hakkında  aydınlatıcı  bir  netice  elde 
edilinceye kadar ve gerektiğinde tedavi ve teşvik başladıktan sonra da çocuklara ve anne ve 
babalara refakat  etmektir.  Bunun için  Tarama Merkezi  kontrollerin eksik  olması  durumunda, 
muayene durumunu aydınlatmak için  anne ve babaları  bilgilendirir.  Bu,  size  anne ve baba 
olarak muayenelerinin unutulmaması için güvence sağlar.

Katılımınız ile tüm yeni doğanlara işitme taraması sunulmasında ve bulgunun normal olmaması 
durumunda  da  ileri  muayenenin  ve  icabında  tedavinin  gecikmeden  yapılmasında  yardımcı 
olacaksınız.

İşitme  taramasına  katılım  isteğe  bağlıdır.  Verilerin  iletilmesine  razı  olmak  istemiyorsanız, 
bundan size  ve  çocuğunuza herhangi  bir  dezavantaj  oluşmaz,  ancak  bundan  sonra  özellik 
gösteren bir bulgu durumunda kendiniz diğer muayenelere dikkat etmeniz gerekir. 

Eğer katılma rızasını iptal etmek istiyorsanız, çocuğunuzun kişisel verilerini her zaman kısa bir 
yazı  göndererek  sildirebilirsiniz.  Adres:  Screening-Zentrale  Westfalen-Lippe,  
Klinik  für  Poliklinik  für  Phoniatrie  und  Pädaudiologie,  Universitätsklinikum  Münster,  
Kardinal-von-Galen-Ring 10, 48149 Münster.

Westfalen-Lippe  Tarama Merkezi  sorularınız  için  0251-8355931 no.lu  servis  telefonundan 
Pazartesi ila Cuma günleri arası saat 9-12 arası hizmetinizdir. Bize info@hoerscreening.wl.de e-
mail  adresinden  de  ulaşabilirsiniz.  Başkaca  bilgileri  www.hoerscreening-wl.de internet 
sayfasında bulabilirsiniz.

Veri koruması

Çocuğunuzun Tarama Merkezi'ndeki muayenesi ve verilerinin iletilmesi ve saklanması sizin 
rızanızı gerektirmektedir. İletilen veriler doktorun sorumluluğu ve sır saklama mükellefiyeti 
altında işlenir. Veri korunması tabii ki sağlanmıştır.

Yöntem Münster Üniversite Hastanesi'nin veri koruma görevlisi tarafından incelenmiş olup, 
Eyalet Yöntem Sicili'ne kayıt edilecektir.
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