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T.c. sağftk Baİanılğl

Halk sağllğl Gencl Müdürlüğü

okulÇağl Çocuk|a.da işitme Tarama Protraml EbeveYn Bil8iNotu'

__.,___Ü|l".,"" çocuklUl, çağlnda slk gorülen sağllk §orun]arınİı erken tantnmasl ve 8erckli tedavilerinld8lanmJj Jmacl\l. çe)illl ldrama Dro!lJmlın !ünjlulmelledül \enldoğan ı".." ,i ışl,.. r*.,P!oFnmldrü. okUl Çaİlcocu1,1aldJ lş|lmc T'anmJ tlılAlan,l Jd bun,aldandll
Her ylI ülkclııizde yallaŞlk l :]00.000 bcbek d,,!ünJll. \c hcl bln bebcllen 2_ 1'ü ilen derec.de lşiımc kİybli]e diıyay. aelınctıcdir Ycndoğan i§ıtmc l","."*, l. l.C,.a" -""*İ "İ""';İ,*" t"yt, 

".pl,
,".._.. ij]]T..::.":": 

tchtkIlk doncmlnde Jegıl çocukl!k döncminin hcr cvresindc büyük blr önemc sahjplıı.
lş|ünu Ia)lPlJrü hnsıdlüllal. }dBIanmnlaİ tc |rilmc tdyblna ncdcn olan tcneıit h.sıalükidru bJtlı olJrat doğUnlsonlısı doreDde dc ortay çıkabllnlekıcdır, iŞitm. cglınn vc ll(Ilrlnr ,çın.n öncmli bıIcşcıJır bkul dönemindc
9"İJ" ı"":lt h"lc gelmckicdil Kalüc, işiımc k.ybı yaygınııgının oiuı_yaş nır,.i" tina"-aoı.rr" yrt."ıalgıbildirilmeklcdİ. Biryadahe.iki kulakıa kalıcl )J da geç;l ş,,n,. t"yt,-otrı-yoş, ço"rrı".,"-roro".,aon"nfazlOsını (ycdide bi.) etkilcmc].tcdiı. sadccc bir kulakı.İışiımc kaybı 

"İ,*" l,,ıİ,j" |il" .,,,İİlu.,u, o,on,..,ol"Jl bi]dİlllm.tıCılıf.,irlim. k.)bl dik'.l, o*rc.mc ve sosya. işlevlc.dcki sıklnlllan a.ılnnakıadtr. çocuklardaki\lınr( kalbl yav8lnllğl cgcr 8el.rll ıbbı rt eğnim dcslcği sağlanamtızsa okul baş,lnsını olumsuz yöndc
eıkilcycrek ijncı.li ekonoınlk kayıplaİa sebep o]makııdlr,

Dünyantn pck çok ülkcsini]e okul lnnmalın iççnslnJe ulusal ışirmc ıiramay proxramlan da yel
a]makıadı.. ü]kemizdc dc işitme taramasının iüü,o!ı(ıim;n l ı,ı.ı., u.ı;,L-*, pl"i"i,]ı.i'İ,İ,ç"*..ı" 

"k.ıoflJn],nda, i5ilme t3rdmJ5l Loru§ulıda e8lılml| 5.ğllk Pctsoncli ıa.aflndan ta.ama o,:yo."irı clhazl deni]enu\tulJma§l xola\. çu.uc. hIcırIl /.rJrIoImJ!an o)U la lrllmeslnın l(\ı edlllncsidmailal,ml!ıll.

, Ilinizic öUlunan Hulk sağlığl Müdünüğü ü.ralından çocuğuİuza okul o.tanrınlja ıu.amJ odvomcır, ciha7llle işi!ı.eslni. değcrlcndirilcccği bir test uygulana.akılr

GeIeceğİ i7 ol,n çocuklarln)l7l. sağ1,1lı blr yaşan sü.meleli ıemel aü.actmızdr

, , hiımc dcğerlcndinrren çocuğunulun bazl bllgileoİe ihtiytıç duyultrraküadll Lütfcn aşağıdaki İlsml vedkaJa yer Jlan "olu] Çağl işinnc'ta.amJ P.o_Qrd l A tcıl.'\e çocug-,^" ;ş,ln,",;, J"g*ıJ"dimemiz içingel(lliU|.n \.nlIal.((\apIJndlnP.n.mll!lnllLiğR.|,neninl/. uIar, nl/'

Dokul çığl çocuklirı uvgulanan işiı.re tannra ıesıi ile il8ili yereıincc bıl8ilcnılın.

oÇJcıJğı.fu laldllk leni uy8lllannıaJhl kibül edi\orum

oÇocuğum işütmc ıanma restlerindc. geçn]iş olsa bilc bü},ıiınesi csnasında işütme vc kon!şna gclişımıni
3özlenrlcmcln gerekliğivc olumsuz birdurumda m üIaka bilsağllk kufumuna baş*,-". g..riigi
konusunda yclennc. bllgilendlm.

oTdi!na ıcstl vapıl.mad|!l r t.kılldc. ço.uğum ıçin onı!a çıkahilccck ,nuhıc,İcl ncg.tif sonuçlal.'t'!,!ttr, \.l.!l (],,D(lıl(l. itillllı lirıl]ı oLıl\ı !ll,ıll ç.lİll1.1ll iıjın. kxrı,ııl! !o(ullunlü, D\lnı !cli\i.lilıi. ijill ı].!ini r.,,l.!l ]lx\ltınl .llil!.l(ıql. lxik.lı,iil !r n)\rıl ıçjdın.ı1lllill lııl l,irtr 1,1İİı.l],i.aaı rO trrınltl bül8ilcndirjlilim rc buna ruğmen çocuğuDa Ianma üestl
uygulaİmaslna izln vcİmlvorum.
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Tc Kilİlik Nos ıl:. .. . ,. . ,..,
Doğum tarilrl ,/.,/
Doğuın Ye.i

Ço(uA uzcnnde !(|dyel ha[l|n! şahjp
olJnlcıdan eo az bıriiın



ı.

2.

Df, ĞERLENDiRME soRULARI (RisK FAKTöRı-f, Rl)
Ailede ışiıme kayhl hikayesi Vok

Çocuğunuzda 3 aydan Uzun §üıen olil
(kulak enfeksiyonu) hikayesi Var yok

]. Çocuğunuzda gcçinlmiş kafa travmasF
bilinç kaybl Var yok

4. Çocuğunuzda daha önccden Var olan
işitmc kaybü var yok

5. Çocuğunuzun konuşma Ve lisan
gğlişimünde gccikmc yok

\ u(ug(ılı(l/un oğrenll)t bo7ukluEu \ar yok

' Çocuğunuzda tck]ariayan kulak haslalığl yok

" ('ücüğunu,,da 8ürültuy. maru7 kalma vaİ üok
9. Çocuğunüzun özcl eğilim almasınI

8crektiren bir durum yok
l0

( Ucuğulıu7dll DUwİ scndlolnu yok

" (ocuAunu,/da Y n( Danıak l)udak Vok
12, Çocuğunuzun kulağ,nda yaplsal bozukluk

( kulak kcpçesi yok. kulck kanall vok
}oLanormal. kulak ,/arl delık anonnJl,

l]. ÇO(uğunıızun [.lfa ya ıla yüziindt y:üplsal
bo.ıııl luk ıkıanıolatıyalanorna|ıı yok

l4. Çocuğunuzda işitmcye zarar vercn ilaç
kullaDımıoldu mu] Yok

Ta.amayı Yapan sağlık Pcrsoneİ


