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Bebeğiniz ilk iki işitme taramasından net sonuçlar alamazsa, bir 
tanısal değerlendirmeye ihtiyacı olacaktır.

Bunun birkaç nedeni olabilir.

Nedenler şunlar olabilir:

•   doğumdan sonra bebeğinizin kulağında sıvı veya tıkanıklık 
vardı

•   bebeğinizde bir miktar işitme kaybı olabilir

Sizin ve bebeğinizin doğru tavsiyeler ve destek alabilmeniz için, 
bebeğinizin kulaklarının ne kadar iyi olduğunu mümkün olan en 
kısa zamanda öğrenmek önemlidir.

Havale edildiğiniz hastaneden 100 km’den uzak bir yerde 
oturuyorsanız, bu broşürü size veren kişiden SWIS-H Yolculuk 
Yardımı Programı hakkında size bilgi vermesini isteyin.

TANISAL DEĞERLENDİRMEDE NE 
OLACAK?
Bebeğinizin kulaklarının nasıl olduğu hakkında ayrıntılı bilgi 
vermek için birkaç test yapılacaktır.

İşitme testlerinde uzman olan bir odyolojist, testleri yapacaktır. 
Bu değerlendirme ücretsizdir.

Testlerin hiç biri bebeğinizin canını yakmayacaktır.

BEBEĞİMİ DEĞERLENDİRMEYE NASIL 
HAZIRLAYABİLİRİM?
En iyisi bebeğinizin test sırasında uyuyor olmasıdır. Bu nedenle, 
bebeğinizi besleyip uyuması için sakinleştirmek üzere kendinize 
biraz zaman vermek amacıyla biraz erken gelmeniz yararlı olur.

Başka çocuklarınız varsa, lütfen onlara evde birisinin bakmasını 
ayarlayın, böylece tüm değerlendirme boyunca bebeğinizle 
kalabilirsiniz. Ortamın sessiz olması gerekmektedir.

Tanısal değerlendirme birkaç testten oluştuğu için, 
randevunuzun ne zaman için alındığına bağlı olarak bir sabahı 
veya öğleden sonrayı buna ayırın. Sizi destekleyecek bir kişi 
getirmeyi de isteyebilirsiniz.

BEBEĞİMİN 
NİÇİN TANISAL 
DEĞERLENDİRMEYE 
İHTİYACI VAR?

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

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
Bu tanısal değerlendirmeye İşitsel Beyin Sapı Yanıtları (İBSY) 
denir. Taramada kullanılanlara benzeyen alıcılar bebeğinizin 
başına yerleştirilecektir. Bebeğinize, kulaklıklar aracılığıyla 
sesler verilecektir. Bebeğinizin bu seslere vereceği tepkiler 
kaydedilecektir. Bu tepkiler, bebeğinizin duyabileceği en 
yumuşak tepkileri gösterir.

DEĞERLENDİRMEDEN SONRA NE 
OLUR?
Odyolojist genellikle aynı gün içinde size sonuçları bildirip bu 
sonuçların ne anlama geldiğini anlatabilecektir.

Bebeğinizde işitme kaybı olduğu ortaya çıkarsa, NSW’deki 
üç çocuk hastanesinden birindeki uzman servislere havale 
edileceksiniz. Bu servislere bir rapor gönderilecektir. Size ve 
rızanız olursa doktorunuza ve bebeğinizin doktoruna da bir 
kopyası yollanacaktır. Odyolojist ve Sosyal Görevli, sizin ve 
bebeğinizin ihtiyaç duyabileceği hizmetleri ve desteği almanız 
için size yardımcı olacaklardır.

Bebeğinizin işitmesi normal çıkarsa ama daha ilerde 
çocuğunuzun işitmesinden, konuşmasından veya dil 
gelişiminden endişe duyarsanız, lütfen çocuğunuzun yeniden 
işitme testinden geçmesini ayarlayın.

Aile doktorunuzla konuşmaya başlamak iyi bir başlangıçtır.

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


