
Bebeğinizin
işitme taraması

Victoria’da Bebeklere İşitme Tarama Programı

Sıkça sorulan sorular

Bebeğim yüksek seslere tepki gösteriyor ancak 
yine de taramadan geçmesi ya da odyoloji 
kliniğine havalesi neden gerekiyor?
İşitme kaybı yalnızca yüksek seslere tepki 
gösterebilmekten öteye daha karmaşık unsurları kapsar. 
İşitme kaybı olan bebeklerin birçoğu yine de yüksek 
seslere reaksiyon gösterirler. Konuşma ve dil becerisinin 
gelişimindeki önemli sesler yumuşak seslerdir ve yeni 
doğmuş bebeklerde özel araç ve gereç olmadan 
kontrolu zordur. 

Tarama güvenli midir?  
Tarama uygulamasının riskleri nelerdir?
İşitme taraması çabuk ve güvenli bir işlemdir. 
Bebeğiniz, kulaklıklar çıkarıldığında kısa süreli bir 
rahatsızlık hissedebilir. Küçük bir risk olarak, işitmesi 
daha ayrıntılı bir araştırmayı gerektirecek durumda 
doğan bebeklerde, işitme taraması sorunu 
belirleyemeyebilir. 

İşitme taraması uygulanmazsa riskleri nelerdir? 
Taramanın yerine başka seçenekler 
mevcut mudur?
Taramanın uygulanmamasının temel riski, bebeğin işitme 
kaybı olması durumunda tanı konulmasının gecikmesidir. 
Erken tanı, erken yardımı sağlayarak işitme kaybı olan 
bebeklerin olabildiğince en iyi koşullarda yaşama 
başlamalarını sağlar. Yeni doğmuş bir bebeğe yapılan 
işitme taramasının yerini alacak başka bir uygulama 
bulunmamaktadır.

Herhangi bir sorunuz ya da kaygınız var mı?

VIHSP ile ilişki kurun
VIHSP tarama görevlisi ile konuşun
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İşitme taraması ne zaman ve nasıl 
uygulanır?
Bebeklerin taramasını, sağlıklı ve sakinleşmiş 
olmaları koşuluyla, doğumlarından sonra en kısa 
süre içinde uygulamaya çalışırız. Tarama sırasında, 
küçük ve yapışkan algılayıcılar bebeğin alnına, 
omuzuna ve boynun arkasına ve yumuşak kulaklıklar 
her iki kulağa işitme taramasını yapan kişi tarafından 
yerleştirilir. Bunlar, Automated Auditory Brainstem 
Response (AABR) ünitesine bağlanır. Kulaklıklar 
kanalıyla bebeğinizin kulaklarına yumuşak tıklama 
sesleri gönderilir. Anılan yapışkan algılayıcılar, 
bebeğinizin bu seslere gösterdiği tepkiyi belirler.

Bebeğiniz sakinleştiği ya da uyuduğu andan itibaren, 
tarama genellikle on dakikadan daha az zaman alır. 
Tarama ağrısızdır ve genellikle bebeğinizi tedirgin 
etmez. Tarama sırasında bebeğinizin yanında 
kalabilir ve onu tutabilir ya da emzirebilirsiniz.

Bebeğinize tarama uygulamadan önce yazılı olarak 
izninizi isteyeceğiz. Bebeğinize işitme testi 
uygulanmasını istemememeniz durumunda, lütfen 
bunu VIHSP işitme testini uygulayacak kişiye bildirin. 
Bu durumda, taramayı istemediğinizi belirten ayrı bir 
formu imzalamanızı isteyeceğiz. Sonradan 
düşüncenizi değiştirmeniz ve bebeğinize işitme 
taramasının yapılmasını istemeniz durumunda, 
tarama uygulaması düzenlenebilir. 

Sonucu nasıl öğreneceğim?
Tarama uygulaması tamamlandığında sonuç hemen size 
bildirilecektir. Sonuçlar, bebeğinizin diğer bir yeni doğmuş 
bebek işitme taramasına gerek gösterdiğini ya da daha 
ayrıntılı bir test uygulayacak olan bir odyolog’a havale 
edileceğini öngörebilir. Tarama sırasında bebeğinizin 
sükunetinin bozulması ya da kulakta geçici bir tıkanmanın 
(örneğin; sıvı gibi) oluşması durumunda, ek bir test 
uygulaması gerekebilir. Daha ayrıntılı bir test için havale 
edilmesi, bebeğinizde kesinlikle işitme kaybı bulunduğu 
anlamına gelmez.

Yeni doğmuş bebeğin işitme taraması nedir?
Bebeğinize, doğumundan kısa bir zaman sonra bir dizi 
rutin kontrollar uygulanacaktır. Yeni doğmuş bebeğin 
işitme taraması bu kontrollardan biridir. Sözkonusu 
uygulama, ücretsiz, hızlı ve bebeğinizin işitmesini basit 
şekilde kontrol etme yöntemidir. Yeni doğmuş bebeğin 
işitme taraması, tam bir işitme testi uygulaması gerektiren 
bebekleri belirler. Victoria eyaletinde yeni doğmuş 
bebeğin işitme taraması Victorian Infant Hearing 
Screening Program (VIHSP) tarafından uygulanmaktadır.

Tarama neden önemlidir?
Her yıl az sayıda bebekler işitme kaybı ile doğmaktadır. 
Büyüdükçe bu işitme kaybının konuşma ve dil becerilerinin 
gelişmesini etkilemesi nedeniyle, erken belirlenmesi ve 
yardım görmeleri önemlidir. İşitme kaybı ilk haftalar içinde 
aileleri tarafından farkedilemeyebilir ancak, işitme taraması 
bunu genellikle saptayabilir.

VIHSP ile, herhangi bir Victoria’lı bebekte işitme kaybı 
bulunup bulunmadığının olabildiğince erken belirlenmesine 
yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Erken tanı, işitme kaybı 
bulunan bebeklerin olabildiğince en iyi koşullarda yaşama 
başlayabilmeleri için, tüm ailelerin olumlu önerileri ve 
desteği başlangıçtan itibaren alabilmeleri olanağını sağlar.

Bebeğimin tarama işleminin hastanede 
yapılamaması durumunda ne olur?
Hastaneden ayrılana kadar bazı bebeklere VIHSP taraması 
uygulanamayabilir. Bu durum, sizin ve bebeğinizin çabuk 
taburcu edilmesine ya da taramanın uygulanabilmesi 
için yeterince sakinleşmemiş olmasına bağlı bulunabilir. 
Bebeğinizin hastaneden ayrılana kadar taramadan 
geçirilmemiş olması durumunda, tarama uygulaması 
için uygun bir zaman düzenlemek amacıyla sizinle ilişki 
kuracağız.

Yeni Doğmuş Bebek Bakım Ünitesi’nde (Neonatal Intensive 
Care Unit) ya da Özel Bakım Bebek Odası’nda (Special Care 
Nursery) bulunan ya da 34 haftalık gebelik süresinden 
önce doğmuş olan bebeklerin taramasını, hastaneden 
eve gitmeye hazır duruma gelecekleri zamana 
olabildiğince yakın bir tarihte uygulayacağız.

Taramadan sonra ne olur?
Tarama sonuçlarını, bebeğinizin Sağlık ve Gelişme 
Kayıtlarım (My Health and Development Record) defterine 
kaydederiz. Taramanın bebeğiniz hastanede iken 
uygulanması durumunda, sonuçları hastane kayıtlarına 
da geçiririz.

Bebeğinizin tarama sonuçları, VIHSP’nin veri tabanına da 
işlenir. Bu kayıtlar gizli, güvenli ve denetim altında 
bulunmaktadır. Bilgilerin bir örneğinin sağlanmasını her 
zaman isteyebilirsiniz. VIHSP veri tabanı, yeni doğan 
bebeklerin işitme tarama programını denetlemek ve 
değerlendirmek için kullanılır. Bilgilerin araştırma 
amacıyla kullanılması durumunda, sizin ya da bebeğinizin 
kimliğini açıklayan bilgiler kullanılmayacaktır. Bebeğinize 
ait bilgi kayıtları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istemeniz 
durumunda, lütfen VIHSP Bölge Yönetmeni ile konuşmak 
istediğinizi belirtin (iletişim bilgileri broşürün arka 
kapağında yer almaktadır).

Bebeğinizin daha ayrıntılı testlere gerek göstermesi 
durumunda, Erken Destek Servisi (Early Support Service) 
ek destek sağlar. Söz kunusu testlerin uygulanması 
durumunda, VIHSP doğuma ait bilgileri, iletişim bilgilerini 
ve tarama/odyoloji sonuçlarını, bebeğinizin odyoloji 
uzmanı, doktoru, Ana Çocuk Sağlığı Hemşiresi, Victoria 
Sağırlar Eğitim Enstitüsü, erken çocukluk dönemi müdahale 
servisleri ya da diğer sağlık ve eğitim uzmanlarıyla 
paylaşmaya gerek duyabilir. Böylece, sağlık uzmanları 
sonuçları inceleyerek, bebeğinize doğru hizmetleri 
ulaştırmayı planlar ya da gerek duyulan herhangi bir 
tedavinin uygulanmasını sağlarlar. 

İşitme zaman içinde değişim gösterebilir 
Büyüme sürecinde bebeğinizin işitmesine dikkat etmeniz 
gerekmektedir. Bebeğinizin işitmesi, konuşması ya da 
di becerisinin gelişimi ile ilgili bir kaygınızın bulunması 
durumunda, işitme taramasını başarıyla tamamlamış 
olsalar dahi, her zaman diğer bir işitme testi 
düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Bir odyoloji kliniğini 
doğrudan arayabilir ya da Ana Çocuk Sağlık Hemşireniz 
veya doktorunuzdan böyle bir randevu düzenlemelerini 
isteyebilirsiniz. Bebeğinizin işitme testi sonuçları 
VIHSP’ye bildirilebilir. 



İşitme taraması ne zaman ve nasıl 
uygulanır?
Bebeklerin taramasını, sağlıklı ve sakinleşmiş 
olmaları koşuluyla, doğumlarından sonra en kısa 
süre içinde uygulamaya çalışırız. Tarama sırasında, 
küçük ve yapışkan algılayıcılar bebeğin alnına, 
omuzuna ve boynun arkasına ve yumuşak kulaklıklar 
her iki kulağa işitme taramasını yapan kişi tarafından 
yerleştirilir. Bunlar, Automated Auditory Brainstem 
Response (AABR) ünitesine bağlanır. Kulaklıklar 
kanalıyla bebeğinizin kulaklarına yumuşak tıklama 
sesleri gönderilir. Anılan yapışkan algılayıcılar, 
bebeğinizin bu seslere gösterdiği tepkiyi belirler.

Bebeğiniz sakinleştiği ya da uyuduğu andan itibaren, 
tarama genellikle on dakikadan daha az zaman alır. 
Tarama ağrısızdır ve genellikle bebeğinizi tedirgin 
etmez. Tarama sırasında bebeğinizin yanında 
kalabilir ve onu tutabilir ya da emzirebilirsiniz.

Bebeğinize tarama uygulamadan önce yazılı olarak 
izninizi isteyeceğiz. Bebeğinize işitme testi 
uygulanmasını istemememeniz durumunda, lütfen 
bunu VIHSP işitme testini uygulayacak kişiye bildirin. 
Bu durumda, taramayı istemediğinizi belirten ayrı bir 
formu imzalamanızı isteyeceğiz. Sonradan 
düşüncenizi değiştirmeniz ve bebeğinize işitme 
taramasının yapılmasını istemeniz durumunda, 
tarama uygulaması düzenlenebilir. 

Sonucu nasıl öğreneceğim?
Tarama uygulaması tamamlandığında sonuç hemen size 
bildirilecektir. Sonuçlar, bebeğinizin diğer bir yeni doğmuş 
bebek işitme taramasına gerek gösterdiğini ya da daha 
ayrıntılı bir test uygulayacak olan bir odyolog’a havale 
edileceğini öngörebilir. Tarama sırasında bebeğinizin 
sükunetinin bozulması ya da kulakta geçici bir tıkanmanın 
(örneğin; sıvı gibi) oluşması durumunda, ek bir test 
uygulaması gerekebilir. Daha ayrıntılı bir test için havale 
edilmesi, bebeğinizde kesinlikle işitme kaybı bulunduğu 
anlamına gelmez.

Yeni doğmuş bebeğin işitme taraması nedir?
Bebeğinize, doğumundan kısa bir zaman sonra bir dizi 
rutin kontrollar uygulanacaktır. Yeni doğmuş bebeğin 
işitme taraması bu kontrollardan biridir. Sözkonusu 
uygulama, ücretsiz, hızlı ve bebeğinizin işitmesini basit 
şekilde kontrol etme yöntemidir. Yeni doğmuş bebeğin 
işitme taraması, tam bir işitme testi uygulaması gerektiren 
bebekleri belirler. Victoria eyaletinde yeni doğmuş 
bebeğin işitme taraması Victorian Infant Hearing 
Screening Program (VIHSP) tarafından uygulanmaktadır.

Tarama neden önemlidir?
Her yıl az sayıda bebekler işitme kaybı ile doğmaktadır. 
Büyüdükçe bu işitme kaybının konuşma ve dil becerilerinin 
gelişmesini etkilemesi nedeniyle, erken belirlenmesi ve 
yardım görmeleri önemlidir. İşitme kaybı ilk haftalar içinde 
aileleri tarafından farkedilemeyebilir ancak, işitme taraması 
bunu genellikle saptayabilir.

VIHSP ile, herhangi bir Victoria’lı bebekte işitme kaybı 
bulunup bulunmadığının olabildiğince erken belirlenmesine 
yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Erken tanı, işitme kaybı 
bulunan bebeklerin olabildiğince en iyi koşullarda yaşama 
başlayabilmeleri için, tüm ailelerin olumlu önerileri ve 
desteği başlangıçtan itibaren alabilmeleri olanağını sağlar.

Bebeğimin tarama işleminin hastanede 
yapılamaması durumunda ne olur?
Hastaneden ayrılana kadar bazı bebeklere VIHSP taraması 
uygulanamayabilir. Bu durum, sizin ve bebeğinizin çabuk 
taburcu edilmesine ya da taramanın uygulanabilmesi 
için yeterince sakinleşmemiş olmasına bağlı bulunabilir. 
Bebeğinizin hastaneden ayrılana kadar taramadan 
geçirilmemiş olması durumunda, tarama uygulaması 
için uygun bir zaman düzenlemek amacıyla sizinle ilişki 
kuracağız.

Yeni Doğmuş Bebek Bakım Ünitesi’nde (Neonatal Intensive 
Care Unit) ya da Özel Bakım Bebek Odası’nda (Special Care 
Nursery) bulunan ya da 34 haftalık gebelik süresinden 
önce doğmuş olan bebeklerin taramasını, hastaneden 
eve gitmeye hazır duruma gelecekleri zamana 
olabildiğince yakın bir tarihte uygulayacağız.

Taramadan sonra ne olur?
Tarama sonuçlarını, bebeğinizin Sağlık ve Gelişme 
Kayıtlarım (My Health and Development Record) defterine 
kaydederiz. Taramanın bebeğiniz hastanede iken 
uygulanması durumunda, sonuçları hastane kayıtlarına 
da geçiririz.

Bebeğinizin tarama sonuçları, VIHSP’nin veri tabanına da 
işlenir. Bu kayıtlar gizli, güvenli ve denetim altında 
bulunmaktadır. Bilgilerin bir örneğinin sağlanmasını her 
zaman isteyebilirsiniz. VIHSP veri tabanı, yeni doğan 
bebeklerin işitme tarama programını denetlemek ve 
değerlendirmek için kullanılır. Bilgilerin araştırma 
amacıyla kullanılması durumunda, sizin ya da bebeğinizin 
kimliğini açıklayan bilgiler kullanılmayacaktır. Bebeğinize 
ait bilgi kayıtları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istemeniz 
durumunda, lütfen VIHSP Bölge Yönetmeni ile konuşmak 
istediğinizi belirtin (iletişim bilgileri broşürün arka 
kapağında yer almaktadır).

Bebeğinizin daha ayrıntılı testlere gerek göstermesi 
durumunda, Erken Destek Servisi (Early Support Service) 
ek destek sağlar. Söz kunusu testlerin uygulanması 
durumunda, VIHSP doğuma ait bilgileri, iletişim bilgilerini 
ve tarama/odyoloji sonuçlarını, bebeğinizin odyoloji 
uzmanı, doktoru, Ana Çocuk Sağlığı Hemşiresi, Victoria 
Sağırlar Eğitim Enstitüsü, erken çocukluk dönemi müdahale 
servisleri ya da diğer sağlık ve eğitim uzmanlarıyla 
paylaşmaya gerek duyabilir. Böylece, sağlık uzmanları 
sonuçları inceleyerek, bebeğinize doğru hizmetleri 
ulaştırmayı planlar ya da gerek duyulan herhangi bir 
tedavinin uygulanmasını sağlarlar. 

İşitme zaman içinde değişim gösterebilir 
Büyüme sürecinde bebeğinizin işitmesine dikkat etmeniz 
gerekmektedir. Bebeğinizin işitmesi, konuşması ya da 
di becerisinin gelişimi ile ilgili bir kaygınızın bulunması 
durumunda, işitme taramasını başarıyla tamamlamış 
olsalar dahi, her zaman diğer bir işitme testi 
düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Bir odyoloji kliniğini 
doğrudan arayabilir ya da Ana Çocuk Sağlık Hemşireniz 
veya doktorunuzdan böyle bir randevu düzenlemelerini 
isteyebilirsiniz. Bebeğinizin işitme testi sonuçları 
VIHSP’ye bildirilebilir. 



Bebeğinizin işitme taraması

İşitme taraması ne zaman ve nasıl 
uygulanır?
Bebeklerin taramasını, sağlıklı ve sakinleşmiş 
olmaları koşuluyla, doğumlarından sonra en kısa 
süre içinde uygulamaya çalışırız. Tarama sırasında, 
küçük ve yapışkan algılayıcılar bebeğin alnına, 
omuzuna ve boynun arkasına ve yumuşak kulaklıklar 
her iki kulağa işitme taramasını yapan kişi tarafından 
yerleştirilir. Bunlar, Automated Auditory Brainstem 
Response (AABR) ünitesine bağlanır. Kulaklıklar 
kanalıyla bebeğinizin kulaklarına yumuşak tıklama 
sesleri gönderilir. Anılan yapışkan algılayıcılar, 
bebeğinizin bu seslere gösterdiği tepkiyi belirler.

Bebeğiniz sakinleştiği ya da uyuduğu andan itibaren, 
tarama genellikle on dakikadan daha az zaman alır. 
Tarama ağrısızdır ve genellikle bebeğinizi tedirgin 
etmez. Tarama sırasında bebeğinizin yanında 
kalabilir ve onu tutabilir ya da emzirebilirsiniz.

Bebeğinize tarama uygulamadan önce yazılı olarak 
izninizi isteyeceğiz. Bebeğinize işitme testi 
uygulanmasını istemememeniz durumunda, lütfen 
bunu VIHSP işitme testini uygulayacak kişiye bildirin. 
Bu durumda, taramayı istemediğinizi belirten ayrı bir 
formu imzalamanızı isteyeceğiz. Sonradan 
düşüncenizi değiştirmeniz ve bebeğinize işitme 
taramasının yapılmasını istemeniz durumunda, 
tarama uygulaması düzenlenebilir. 

Sonucu nasıl öğreneceğim?
Tarama uygulaması tamamlandığında sonuç hemen size 
bildirilecektir. Sonuçlar, bebeğinizin diğer bir yeni doğmuş 
bebek işitme taramasına gerek gösterdiğini ya da daha 
ayrıntılı bir test uygulayacak olan bir odyolog’a havale 
edileceğini öngörebilir. Tarama sırasında bebeğinizin 
sükunetinin bozulması ya da kulakta geçici bir tıkanmanın 
(örneğin; sıvı gibi) oluşması durumunda, ek bir test 
uygulaması gerekebilir. Daha ayrıntılı bir test için havale 
edilmesi, bebeğinizde kesinlikle işitme kaybı bulunduğu 
anlamına gelmez.

Yeni doğmuş bebeğin işitme taraması nedir?
Bebeğinize, doğumundan kısa bir zaman sonra bir dizi 
rutin kontrollar uygulanacaktır. Yeni doğmuş bebeğin 
işitme taraması bu kontrollardan biridir. Sözkonusu 
uygulama, ücretsiz, hızlı ve bebeğinizin işitmesini basit 
şekilde kontrol etme yöntemidir. Yeni doğmuş bebeğin 
işitme taraması, tam bir işitme testi uygulaması gerektiren 
bebekleri belirler. Victoria eyaletinde yeni doğmuş 
bebeğin işitme taraması Victorian Infant Hearing 
Screening Program (VIHSP) tarafından uygulanmaktadır.

Tarama neden önemlidir?
Her yıl az sayıda bebekler işitme kaybı ile doğmaktadır. 
Büyüdükçe bu işitme kaybının konuşma ve dil becerilerinin 
gelişmesini etkilemesi nedeniyle, erken belirlenmesi ve 
yardım görmeleri önemlidir. İşitme kaybı ilk haftalar içinde 
aileleri tarafından farkedilemeyebilir ancak, işitme taraması 
bunu genellikle saptayabilir.

VIHSP ile, herhangi bir Victoria’lı bebekte işitme kaybı 
bulunup bulunmadığının olabildiğince erken belirlenmesine 
yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Erken tanı, işitme kaybı 
bulunan bebeklerin olabildiğince en iyi koşullarda yaşama 
başlayabilmeleri için, tüm ailelerin olumlu önerileri ve 
desteği başlangıçtan itibaren alabilmeleri olanağını sağlar.

Bebeğimin tarama işleminin hastanede 
yapılamaması durumunda ne olur?
Hastaneden ayrılana kadar bazı bebeklere VIHSP taraması 
uygulanamayabilir. Bu durum, sizin ve bebeğinizin çabuk 
taburcu edilmesine ya da taramanın uygulanabilmesi 
için yeterince sakinleşmemiş olmasına bağlı bulunabilir. 
Bebeğinizin hastaneden ayrılana kadar taramadan 
geçirilmemiş olması durumunda, tarama uygulaması 
için uygun bir zaman düzenlemek amacıyla sizinle ilişki 
kuracağız.

Yeni Doğmuş Bebek Bakım Ünitesi’nde (Neonatal Intensive 
Care Unit) ya da Özel Bakım Bebek Odası’nda (Special Care 
Nursery) bulunan ya da 34 haftalık gebelik süresinden 
önce doğmuş olan bebeklerin taramasını, hastaneden 
eve gitmeye hazır duruma gelecekleri zamana 
olabildiğince yakın bir tarihte uygulayacağız.

Taramadan sonra ne olur?
Tarama sonuçlarını, bebeğinizin Sağlık ve Gelişme 
Kayıtlarım (My Health and Development Record) defterine 
kaydederiz. Taramanın bebeğiniz hastanede iken 
uygulanması durumunda, sonuçları hastane kayıtlarına 
da geçiririz.

Bebeğinizin tarama sonuçları, VIHSP’nin veri tabanına da 
işlenir. Bu kayıtlar gizli, güvenli ve denetim altında 
bulunmaktadır. Bilgilerin bir örneğinin sağlanmasını her 
zaman isteyebilirsiniz. VIHSP veri tabanı, yeni doğan 
bebeklerin işitme tarama programını denetlemek ve 
değerlendirmek için kullanılır. Bilgilerin araştırma 
amacıyla kullanılması durumunda, sizin ya da bebeğinizin 
kimliğini açıklayan bilgiler kullanılmayacaktır. Bebeğinize 
ait bilgi kayıtları ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istemeniz 
durumunda, lütfen VIHSP Bölge Yönetmeni ile konuşmak 
istediğinizi belirtin (iletişim bilgileri broşürün arka 
kapağında yer almaktadır).

Bebeğinizin daha ayrıntılı testlere gerek göstermesi 
durumunda, Erken Destek Servisi (Early Support Service) 
ek destek sağlar. Söz kunusu testlerin uygulanması 
durumunda, VIHSP doğuma ait bilgileri, iletişim bilgilerini 
ve tarama/odyoloji sonuçlarını, bebeğinizin odyoloji 
uzmanı, doktoru, Ana Çocuk Sağlığı Hemşiresi, Victoria 
Sağırlar Eğitim Enstitüsü, erken çocukluk dönemi müdahale 
servisleri ya da diğer sağlık ve eğitim uzmanlarıyla 
paylaşmaya gerek duyabilir. Böylece, sağlık uzmanları 
sonuçları inceleyerek, bebeğinize doğru hizmetleri 
ulaştırmayı planlar ya da gerek duyulan herhangi bir 
tedavinin uygulanmasını sağlarlar. 

İşitme zaman içinde değişim gösterebilir 
Büyüme sürecinde bebeğinizin işitmesine dikkat etmeniz 
gerekmektedir. Bebeğinizin işitmesi, konuşması ya da 
di becerisinin gelişimi ile ilgili bir kaygınızın bulunması 
durumunda, işitme taramasını başarıyla tamamlamış 
olsalar dahi, her zaman diğer bir işitme testi 
düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Bir odyoloji kliniğini 
doğrudan arayabilir ya da Ana Çocuk Sağlık Hemşireniz 
veya doktorunuzdan böyle bir randevu düzenlemelerini 
isteyebilirsiniz. Bebeğinizin işitme testi sonuçları 
VIHSP’ye bildirilebilir. 



Bebeğinizin
işitme taraması

Victoria’da Bebeklere İşitme Tarama Programı

Sıkça sorulan sorular

Bebeğim yüksek seslere tepki gösteriyor ancak 
yine de taramadan geçmesi ya da odyoloji 
kliniğine havalesi neden gerekiyor?
İşitme kaybı yalnızca yüksek seslere tepki 
gösterebilmekten öteye daha karmaşık unsurları kapsar. 
İşitme kaybı olan bebeklerin birçoğu yine de yüksek 
seslere reaksiyon gösterirler. Konuşma ve dil becerisinin 
gelişimindeki önemli sesler yumuşak seslerdir ve yeni 
doğmuş bebeklerde özel araç ve gereç olmadan 
kontrolu zordur. 

Tarama güvenli midir? 
Tarama uygulamasının riskleri nelerdir?
İşitme taraması çabuk ve güvenli bir işlemdir. 
Bebeğiniz, kulaklıklar çıkarıldığında kısa süreli bir 
rahatsızlık hissedebilir. Küçük bir risk olarak, işitmesi 
daha ayrıntılı bir araştırmayı gerektirecek durumda 
doğan bebeklerde, işitme taraması sorunu 
belirleyemeyebilir. 

İşitme taraması uygulanmazsa riskleri nelerdir? 
Taramanın yerine başka seçenekler 
mevcut mudur?
Taramanın uygulanmamasının temel riski, bebeğin işitme 
kaybı olması durumunda tanı konulmasının gecikmesidir. 
Erken tanı, erken yardımı sağlayarak işitme kaybı olan 
bebeklerin olabildiğince en iyi koşullarda yaşama 
başlamalarını sağlar. Yeni doğmuş bir bebeğe yapılan 
işitme taramasının yerini alacak başka bir uygulama 
bulunmamaktadır.

Herhangi bir sorunuz ya da kaygınız var mı?

VIHSP ile ilişki kurun
VIHSP tarama görevlisi ile konuşun

VIHSP Merkez Ofis (ayrıntıları aşağıda belirtilmektedir)

VIHSP Bölge Yönetmeni

VIHSP Merkez Ofis
The Royal Children’s Hospital Melbourne 
Centre for Community Child Health
50 Flemington Road Parkville  
Victoria 3052 Australia
TELEFON +61 3 9345 4941
E-POSTA email.vihsp@rch.org.au
www.vihsp.org.au

Unutmayın
İşitme herhangi bir yaşta kontrol edilebilir
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