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BEBEĞIMIN IŞITMESININ  
TARAMADAN GEÇIRILMESINI  
ISTEMIYORUM.  
NELERI BILMEM GEREKIYOR?

Bebeğinize yaşamın ilk birkaç haftasında bir dizi sağlık 
kontrolü önerilecektir. Bunlardan biri işitme kaybına bakar.

İşitme taraması doğumdan sonra mümkün olan en kısa 
zamanda önerilecektir ve taburcu olmadan önce veya sonra 
hastanede veya bir yerel toplum merkezinde yapılabilir.

Anababalar, yeni doğmuş bebekleri için işitme taraması 
onayı vermeyi reddedebilir. Bu, çocuğunuzun Kişisel Sağlık 
Kaydı’na (Mavi Defter) kaydedilecektir. Ayrıca, tarama 
önerildiğinde bunu reddettiğinizi doğrulayan bir form 
imzalamanız da sizden istenecektir.

Bebeğinizin taramadan geçmemesini seçseniz bile yine de 
tarama ve bunun önemi hakkında size bilgi verilmelidir.

İŞITME TARAMASI NIÇIN 
ÖNERILIR?
Her 1000 bebekten bir veya ikisinde önemli ölçüde işitme 
kaybı olduğu ortaya çıkacaktır.

Sizin ve bebeğinizin doğru tavsiye ve destek alabilmeniz 
için bebeğinizin işitme düzeyini mümkün olan en kısa 
zamanda öğrenmek önemlidir.

Çocuklar, ilk sözcüklerini söyledikleri zamana kadar, yaklaşık 
bir yıl bizim nasıl konuştuğumuzu dinlerler.

Bu süre içinde bebek iyi işitemiyorsa, konuşma ve dil 
gelişimleri etkilenebilir.

Daha fazla bilgi istiyorsanız veya fikrinizi değiştirirseniz, 
bölgenizdeki SWIS-H program koordinatörü ile mümkün 
olan en kısa zamanda ilişkiye geçin.

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.
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DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ 
İNTERNET SİTESİNİ ZİYARET EDİN:
http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

Yerel ilişki / randevu bilgileri



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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