
T.c. sağİk Bakanlüğl

Halk sağhğl Genel Müdürlüğü

okul Çağl Çocuklarda işitme Tarama Program| Ebeveyn Bll8l Notu

Ülkemizdğ çocuklxk çnğlnda sık gi'rülen sağl* sorunlarlnın erk€n tanünmasl Ve gerekli l€davilerin
sağlanna§ı amacıyla çeşilli tarama programıarı yüriitiilm€ktedir. Yenidoğan Tarama ve ]şlğne Tarama
Progrü,lan, okul Çağı Çocuklarda Işitme Ta.ama P.ogİamı da bunlardandır.

Her yıl ülkemizde yaldaş* l , ] 00.000 bebek doğmakta ve her bin bebelden 2_]'ü ileri derecede işihe kaybı
ile diinyaya 8elnıektedir. Yenidoğan işitrne Taİaması ile doğumda mevcut olan iŞitne kaybl lespit
edileb;lmekt€dir.

işitrne sadece b€beklik döneminde değil çocukluk döneminin heİ ev.esinde büyük bir öneme sahiptir,
İşitme kaylpları hasııl*]a., yalğlanmit& ve işitm€ kaybüna n€den ol.n genetik ha§tatıklara bağlı olarak doğum
sonms] dön€mde de o.taya çıkabilmehedir. işihe eğnim ve iletişim iç;n en önernlı bileşendi., oktıl döneminde
daha da önemli hale gelmekıedir. Kalücı işiıme ka}öı }"ygınlığının okul-yaşı nüfusla binde dokııza yük§e|diğ
bildinlmekt€dir. Bir ya da her iki kulak|a kallct }a da geçici işitme ka)öl okul_yaşı çocuklarün yüzde ondöıtıen
fazla§ünı (y€dide bir) elkilemekledir. Sade€ğ bi. kulakta işinn€ kaybl olmısı halinde bile sınıftekra. oranı %]7
olanİ bildirilmekıcdir. Işiüİne kaybt diİkat, ö&enmc ve sos}2l iş]ev]crdcki sıklntıLarı artırmaktadf. Çocuklardaki
işitm€ ka}öı yaygınlüğı eğe. gerekli tübbi ve eğnim desl€ği sağlanamazsa okul baŞarüslnü olumsuz yönde
elkileyerek önemİi ekonomjk kayıplan sebep olnakıadlr.

Dün}uün pck çok ülkcsind€ okul talmaları içerisinde; ulusal işitm€ tafamasl prognmları da yer
.lmakadır, Ülkemizdc de işitme taramasnın ilköğrcrimin ]. ylında. belir]enen protokoller çerçevcsinde okul
odamında. titt.e taramas konusünda eğitimli sağltk pe§oneli ıanfindan taıama odyomeai cihaa denila
uygulaması kolny, çocuğa hiçbiİ zaran olmayan, oyunla jşitmesinin lest edı]mesi amaçlanmtşltr,

ilinizdc bıılunan Halk Sağhğı Müdürlİği laratindan çoctrğufluza okul o.tamında larama odyomctri cihazl
ile işihesinin değerlendirileceği bir len uygulanacakİr.

GeIeç€ğimiz olan çocukla.ulrlztn sağlükh bir yaşam süİrrıe]eri lcme] amaclml7_dı..

lşjtrne dcğcrlendinrken çoctığunMr baz, bilgilcrine ihıiyaç duyrlmaktadı.. Lütfğn aşağldaki kısml ve
arkada y€. alan "okul Çağı hitme Tarama Progrnmü Aİiğti" ve çocuğunuzun işiımesinj değerl€ndimcmiz için
gerokli olan §oruları cevaplandırıp, Ibrmu snıf öğrelmeninize ulaşıı.ınız.

Dokulça& çoluk]ara uygulanan işitrne tamma tğ,ti iI€ ilgili yeterince bilgi]endim.

trÇocuğuma tarama testi üygulanmasını kabuI edivonım.

trÇocuğum i§itİne larama testlerinden geçmiş olsa bilc büyümcsi esnasında işittn€ ve konuşma gelışimini
gözl€m]clnem g€rcktiği v€ oluİr§uz bir durumda mutlaka bn sağlık kurununa baş!,ttmarn gerekıiğt
konü§unda y€tennce bilgilendim.

trTarama ie§ti yapİrmad!ğım taktirde, çocuğum i9in ona)a çükabilecek muhtenel negatif sonuçlaı
"Doğuİı son.a9 dön.n!de işitnı( kırbl orta}z çlkıİ çoCuklard. jtitnt€ kr}bınltr {otUgun
ko.Uşn! gelişinini. i'iİ(nntsini vü okııl halıhnı tıkil.leccği. psikoloiik tt sos!ıl .çı.tan
sİğltkl| l,ir birc! olımılı(ıği konusuı(tı bilgilendirildnı ve buna rağmen çocuğuma ta.İma testi
uygu]anııasına izin vennivorurn.
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Çocuğünuzun;

Adı-so}adı

Çocuk üzennde v€layeı hakklna sahip
olanla.dan en azbirinini
Adı Soyadı j

iınzısıTC Kimljk Nosu:
DoğumTaıihi :../_,/.,.,
Doğurn Yeri



DEĞERLENDiRME SoRULARJ (RİsK FAKTöRLERb
l. AiLede işitıne kaybı hikayesi yok

2. Çocuğunuzda 3 aydan rızun süen otit
(k-ulak enfekiyonu) hikayesi

3. Çocuğunuzda geçirilmiş kafa travması-
bilinç kaybı

4. ÇocuğüDuzda daha öncedeİ var olan
işitme kaybı

5. Çocuğunuzun konuşrrüa ve lisan
gclişimind9 gecikme

6, Çocuğunuzun öğIenme bozukluğu

7. Çocuğunrızda tekrarlayan k-ulak hastahğ

t]. Çocüğunuzda gürültiiyc naıuz kalma

9. Çocuğunuzun özel eğitim allİıasını
geretlifen bir durum

t0. Çocuğunuzda Down Sendromu

l l. Çocuğunuzda YaIft Darnak-Dudak

l2. Çocuğuuzun kulağında yapısal bozuİluk
( kulak kePçesi yok, kulak kanal1
yok/ano.mal, kulak zarı deliv anormal)

l3. Ço§uğunıızun kafa ya da yüünde yaPüsal

bozukluk (kaniofasiyat anomali)
14. Çocuğurrüda işitmeyc zarar vefen ilaç
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Tanmay Yapan Sağl* Peİ§oneli
Adı !e Soyadı :
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