BEBEĞİMİN NİÇİN BİR İŞİTME
TARAMASINA İHTİYACI VAR?

Bebeğinize yaşamının ilk birkaç haftasında bir dizi sağlık
kontrolü önerilecektir. Bunlardan biri işitme kaybı olup
olmadığını araştırır. İşitme taraması, doğumdan sonraki
mümkün olan en kısa zamanda sunulur.

SONUÇLAR

Siz ve bebeğiniz hastanedeyken tarama yapılamazsa, bebeğiniz
için işitme taramasının hastaneden taburcu olmanızdan kısa
süre sonra bir poliklinikte veya bölgenizdeki bir toplum yerinde
yapılması size önerilecektir.

Sonuçlar ikinci bir taramanın gerektiğini gösterirse, bu,
bebeğinizde işitme kaybı olduğu anlamına gelmeyebilir. Böyle
bir sonucun başka nedenleri olabilir. İkinci bir testin gerekmesi
için en yaygın neden, doğumdan sonra bebeğinizin kulağında
sıvı veya bir tıkanıklık olmasıdır.

Her 1000 bebekten bir veya ikisinde önemli bir işitme kaybı
olacaktır.
Sizin ve bebeğinizin doğru tavsiyeler ve destek alabilmeniz için,
bebeğinizin kulaklarının ne kadar iyi olduğunu mümkün olan
en kısa zamanda öğrenmek önemlidir. Çocuklar, ilk sözcüklerini
söyledikleri zamana kadar, yaklaşık bir yıl boyunca bizim nasıl
konuştuğumuzu dinlerler.

BEBEĞİMİN TARAMADAN GEÇMESİ
NELERİ İÇERİR?
Eğitimli bir işitme tarama uzmanı, taramayı bebeğiniz
uykudayken veya sessiz bir şekilde dinlenirken yapacaktır.
Tarama yapılırken bebeğinizle birlikte olabilirsiniz.
Tarama uzmanı, bebeğinizin başına küçük alıcı yastıklar
yerleştirecek ve bir kulaklık aracılığıyla bebeğin kulaklarına
yumuşak tıklama sesleri gönderecektir. Alıcı yastıklar
bebeğinizin seslere verdiği yanıtları kaydedecektir.
Tarama genellikle bebeğin huzurunu bozmaz. Taramanın
tamamlanması 10-20 dakika alabilir.

BEBEĞİM BÜYÜDÜKÇE NE YAPMAM
GEREKİR?
İşitme duyusu zaman içinde daima aynı kalmayabilir.
Bebeğinizin, sese verdiği karşılığın yanı sıra konuşmasını ve dil
gelişimini izlemek de önemlidir.
Bebeğinizin ilerlemesini kontrol etmek için sayfanın arkasındaki
kontrol listesine başvurabilirsiniz.
Gelecekte çocuğunuzun işitmesinden veya konuşmasından
ve dil gelişiminden endişe duyarsanız, lütfen çocuğunuzun
işitme testinden geçmesini ayarlayın. Çocuğunuzun, işitmesinin
test edilmesi için uygun bir servise havale edilmesini aile
doktorunuzdan isteyin.
İşitme her yaşta testten geçirilebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN NSW ÇOCUKLAR VE
AİLELER KURULUŞUYLA İLİŞKİYE GEÇİN:
Теl (02) 9391 9483
İnternet Sitesi:
http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/
programs-and-initiatives/swis-h/

Yerel ilişki / randevu bilgileri

Sağlık tavsiyeleri için healthdirect Australia ile ilişkiye geçin
http://www.healthdirect.gov.au/
1800 022 222

Turkish - Why does my baby need a hearing screen?

BEBEĞİMİN İŞİTME TARAMASINA
NİÇİN İHTİYACI VAR?

İşitme taraması biter bitmez sonuçlar size anlatılacak ve
bebeğinizin Kişisel Sağlık Kaydı’na (Mavi Defter) kaydedilecektir.

İŞİTME KONTROL LİSTESİ
Doğumdan 3 aylığa kadar

Yüksek seslere tepki verir
Tanıdık sesleri duyunca sessizleşir
Mırıldanma sesleri çıkarır
Konuşmaya konuşanın yüzüne bakarak tepki verir

3-6 aylık

Gözlerini ve başını sesin geldiği tarafa çevirir.
Konuşma sesleri gibi sesler çıkarır
Duygularını belli etmek için güler ve sesler çıkarır

6-9 aylık

‘babba’ ‘mama’ ‘habba’ gibi ınga sesleri çıkarır
Dikkati çekmek için bağırır/sesler çıkarır
‘Hayır’a ve kendi ismine sıkça tepki verir
Şarkılara ve müziğe tepki verir

9-12 aylık

Başkalarının konuşma seslerini taklit eder
‘Top’, ‘kedi’, ‘baba’ gibi basit sözcükleri anlar
Yumuşak seslere başını çevirir
İlk sözcüklerini söyler

12-18 aylık

Her hafta bazı yeni sözcükleri anlıyor gibi görünür
Basit konuşma yönergelerini izler, örneğin ‘topu al’
Sorulduğunda işaretle insanları, bedenin organlarını veya oyuncakları
gösterir
Açıkça olmasa bile söylemek üzere yeni sözcükler öğrenmeyi sürdürür

18-24 aylık

Düzenli olarak kullandığı 100-200 sözcük edinir
Basit masalları veya şarkıları dinler
Kısa cümleciklerde iki veya daha fazla sözcüğü birleştirir, örneğin ‘daha su’

Notlar:
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