
T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programı Ebeveyn Bilgi Notu

ülkemizde çocukluk çağında sık görülen sağlık sorunlannın_erken tanlnması ve gerekli tedavilerin

sağlanırıası amacıyla o.İİİıi'İİr"*u proğ.u,,ıu,.,'yTi,tı,ıiı-,1,tedir,, 
yenidoğan Taraına ve işitme Tarama

Prograınları. Okul Çağı Ç:o,u1<.1u,au İşitıne Tarama Programı da bunlardandır,

Her yıl ülkemizde yaklaşık 1.300.000 beb;,j;;;ilve her bin bebekten 2_3,ü ileri dereçede işitme kaybı

ile dünyaya gelmektedİr. yenidoğan işit." 
'r",İ*u,, ile doğumda mevcut olan işitme kaybı tespit

edilebilmekteo];l... 
bebeklik tJöııemiııde değil çocukluk döneminin her evresinde büYük bir öneme sahiPtir'

işitme kayıpla., ı,,urtul,tİJr,'y-uiun,oıu, " lşit," ı,"vbına neden.olan genetik hastalıklara bağlı olarak doğum

sonrası döneınde de ortaya çıkabilmektedir. ışitmJ .ği,İ; ," iletşim içiİ en önemli bileŞendir, okul döneminde

dalıa da önemli lıale g"ir.tt.oi,. Kalıcı işitme'k;iŞ; y;yg,"lığının ,okul_yaşı 
nüfusta binde dokuza yükseldiği

bildirilmektedir. Bir vu'Ju i., iki kulakta ı,uı,.,'y}an i.çi.i iş]m. kaybı okul_yaşı çocuklann yüzde ondörtten

lbzlasını (yedide uiO .t*iı"n.,eı.tedir. Sadece bi, i;;,"";şi*.'tuyu, oimas' t'aıinde bile sınlf tekrar oranı 7o37

olarak bildirilmektedir, işitme kaybı dikkat. ögreni. ,.."*vı işlwlerdeki sıkıntılan artırmaktadır, çocuklardaki

işitme kaybı yaygınlığı eğer gerekli truui u. .jiti_ J..t ei,sağlanamazsa okul başansını olumsuz yönde

;1İİ.r.;;İ On.*iietonomik kayıplara sebep olmaktadır,

Dünyanın pek çok üıkesinde okuı tara'i'a'üir,:::":,*:_i]-T:,,:?:T: :xİ j;.i,:ff§ı;ilf 
"[1uıma*tillİYtii[#İ.T5 ü,ffl,ffi,.lli;,flliİ;;;;;,,nin i. y,ıinau, beıirienen protokoller çerçevesinde okul

ortamında, işitme taramJs,'L-o"r*"a. eğitimli ;;;;i";;.;;.ıi iuiunoa* tarama odYometri cihazı denilen

uygulaması kolay, çocuga hiçbi, ,u.un olııayan, oyriıu işit_..inin test edilmesi amaçlanmıştır,

iıinizde bulunan Halk Sağlığı Miidürlüğü tarafından çocuğunuza okul ortamındatarama odyometri cihazı

ile işitmesinin değerlendirileceği bir test uygulanacaktır,

Geleceğimizolançocuklarımızınsağhklıbiryaşamsürmeleritemelamacımızdır.

işitme değerlendirirken çocuğunuzun bazı bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır, Lütfen aşağıdaki kısmı ve

arkada yer alan ..okul çağı işitme Tarama ı-gru*,-enteti'' ve çocuğunuzun iŞitmesini değerlendirmemiz iÇin

|erel<li olan soıuları cevaplandırıp, formu sınıf öğretmeninize uIaştınnız,

Dokrılçağlçocuklarauygulananişitmetaraınatestiileilgiliyeteriııcebilgilendim.

EÇocuğuma tarama testi uygulanmasını kabul ediyorum,

EÇocuğum işitme tarama testlerinden geçmiş olsa bile büyümesi esnasında işitme ve konuşma gelişimini

gözlemlemem gerektiği ve olumsuz bir durumda mutlaka bir sağlık kurumuna başwrmam gerektiği

konusunda yeterince bilgilendim,

ETarama te§ti yaptırmadığım taktirde, çocuğum için ortaya çıkabilecek muhtemel negatif sonuçlar,

" İ')ıığuııı !öıır,;t§t rl,iiııtııırdt, ilitııtt !ızıl İıı orta,ı-ı çıkııı çoe uklırda İşitınc kı1,1ıının çocuğuu

lionıışırıa gı:lişiırıiııi. i!ğıcnrııcsiııi v* okııl lıırvttını t,tkileycccği, psikotıııik ve sosval açıılaıı

sağIıtlı Lıir tıiıey tıİııııılacnğı koırıısıınıtıı bilgilen«lirildim ve buna rağmen çocuğuma tarama testi

uygulanmasına izin vermiyorum,

Tarih:

Çocuğuııtızun;

Adı-Soyadı :

TC Kiınlik Nosu:..........,
Doğum Tarihi :,.l ..l ...-

Doğum Yeri :

Çocuk üzerinde velayet lıakkına sahip

olanlardaıı en az birinin;
Adı Soyadı :



DEĞERLENDİRME soRuLARI (RİSK FAKTöRLERİ)l. Ailede işitme kaybı hikayesi i ] var , yok
2. Çocuğunuzda3 aydanuzun süren otit

(kulak enfeksiyonu) hikayesi I var il yok
3, 

_Çocuğunuzda geçirilmiş kafa travması-
. bilinç kaybı [_- var i,- yok4. Çocuğunuzda daha önceden var olan
_ ışitme kaybı f var - yok5. Çocuğunuzun konuşma ve lisan

gelişiminde gecikme l var ;yok
6. Çocuğunuzun öğenıne bozukluğu 

{ :var l yok7. Çocuğunuzdatekrarlayankulakhastahğı trvar 1yok8. Çocuğunuzda günilhiye maruz kalma l] varg. Çocuğunuzun özel eğitim almasını 
l- Var i- Yok

gerektİren bir durum l. var yok
l0. Çocuğunuzda Down Sendroıııu l var . yok
1l. Çocuğunuzda Yarık Damak-Dudak 

i_ var ı. yokl2. Çocuğunuzun kulağında yapısal bozukluk
( kulak kepçesi yok, kulal kanalı tı var |J yokyok/anormal, kulak zarı deliV anormal)

13. Çocuğunuzun kafa ya da yüzünd. ffi"lbozuk]uk(kraniofasiyal rnorruıif 
J'r'"gl l Var - yok

l4. Çocuğunuzda işitmeye zarar veren ilaç
kullanımı oldu mu? ! var yok

Taramay Yapan Sağl* Personeli
Adı ve Soyadı :

Imza :


