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Bebeklerde işitme-testi (Hörscreening) hakkında Bilgi 
 
Neden bebek yaşlarinda işitme-testi önerilir? 
İlk yaşlarda işitmenin çocuklar için çok büyük anlam taşır. İşitme gücünün azalması tespit edilirse 
çocuğun konuşmasında engel olur ve çocuk gelişiminde geri kalır. Erken tespit ve tedavi ile çocuğun 
normal gelişmesi sağlanabiliniyor. Almanyada yeni doğan çocukların binde ikisinde ağır işitme tespit 
ediliyor. 
Bazi çocuklarda ilk defa 12 veya 18 aylıkken işitme gücünde azalma dikkat çekiyor. Çoğu zaman 
veliler çocuğunun diğer çocuklara göre daha az konuşma yeteneği olduğunun farkına varabiliyorlar 
veya çocuk doktorları ön muayene sırasında az işitmeyi tespit edebiliyorlar. Büyük muayeneler 
gösteriyorki, ne kadar geç işitme gücü tespit edilirse, o kadar fazla işitme gücü vardır. Bugün yeni 
doğan çocuklara, yeni icad edilen işitme testleriyle çocuklara sıkıntı vermeden işitme gücü tespit 
edilebiliniyor. 
Erken tespit ve tedavi ile çocuğun normal gelişmesi sağlanabiliniyor. 

İşitme testinin yapılması 
İşitme testi tam anlamıyla ağrısız ve sancısızdır. İşitme testi yeni doğan çocuk bölümünün elemanları 
veya kliniğin çocuk doktorları tarafından yapılacaktır. (Çocuğunuza test öncesi banyo yaptırmayın ve 
losyon sürmemenizi rica ediyoruz. Çocuğunuzun karnı tok ve yorgun olması testin yapılmasını daha 
kolaylaştırır). 
Yeni doğan çocukların sade binde birinde az işitme güçlüğü görülebilinir. Yeni doğan çocuğunuzda 
şayet işitme güçlüğü tespit edilirse, taburcu olduktan 14 gün sonra işitme testi tekrarlanacaktır. Lütfen 
yeni doğan çocuklar bölümünde bulunan hemşirelerle ikinci test için neler yapmanız gerektiğini 
mutlaka konuşun. Ve tekrar göze çarpan bir sonuç tespit edilirse son bir teşhis için pedagoloji 
bölümünden tavsiyeler verilir. 
Pek nadir olarak çocuklar ileri yaşlarda işitme azalması gösterebilirler. Örneğin orta kulak iltihabı 
sebebiyle bu şekilde geç yaşta ağır işitme olabilir. Çocuğunuzda işitme azalması tahmin ediyorsanız 
lütfen çocuk doktorunuza veya kulak, burun ve boğaz doktoruna başvurun. 
 
Tüm bilgileri NHS Nordwest Hörzentrum bilgisayarına geçecektir. Sadece işitme güçlüğü tespit edilen 
çocukların adı ve adresi velilerle temasda bulunabilmek için bilgisayara kayıt edilicektir. İşitme güçlüğü 
çekmeyen çocukların isimleri ve adresleri (takma ad ile) bilgisayara kayıt edilecektir. Tüm belgeler beş 
sene boyunca araştırmalarda değerlendirelecektir ve isimsiz bir şekilde yayınlanacaktır. Bilgiler 
üçüncü bir şahısa verilmiyecektir. Tüm bilgiler kesinlikle koruma altında tutulacaktır. 
 
Herhangi sorular/bilgiler için lütfen doğum kliniğin baş hemşiresini arayın. 
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