Yeni doğan bebeğinizin
işitme testini size sunuyoruz
Niçin ?
Amaç; en erken dönemde işitme
aksaklıklarını tespit ederek lisan
gelişiminin iyi olmasını
sağlayabilmek için gerekli olan
destek ve yardımı sağlamaktır. Daha
önceleri küçük bebeklerde işitme testi
yapmak zordu. Küçük bir çocuğun
işitmesinde aksaklık olduğunu
anlamak her zaman kolay
olmayabilir.

İşitme testi ne zaman ve nerde
yapılıyor?
İşitme testi doğumdan bir kaç gün
sonra yapılabilir. Eğer işitme testi BB
de kalındığı süre içersinde yapılmazsa
veya yeniden yapılması gerekirse
bebeğe yapılır. Bebeğe Kadın
kliniğinde veya Huddinge veya Solna
Karolinska Üniversite Hastanesi’nde
İşitme ve Denge Kliniğinde randevu
verilir. Eğer işitme testi için size
randevu verilmemişse öncelikle
Kadın Kliniği ile temasa geçiniz.

Test Nasıl Yapılır?

İşitme sorunlarının sonradan ortaya

Test metodunun adı OtoAkustiska Emissioner

çıkabileceğini düşününüz. Özellikle orta

– OAE’dir.

kulak iltihaplanmasından sonra ortaya

Küçük bir stoper kulağa yerleştirilir. Stoper

çıkabilir. Bu nedenden dolayı bebeğin

iki kanal, bir ses verici ve bir mikrofon

işitme ve lisan gelişimine karşı duyarlı

içermektedir. Verici, kulağın hücrelerini

olmak çok önemlidir.

harekete geçiren bir signal gönderir. Bu
hareketler mikrofon tarafından algılanan hafif
bir ses oluşturur.

Daha fazla bilgi istiyormusunuz?

Onaylanan bir neticede büyük bir olasılıkla

Daha fazla bilgi için İşitme ve Denge

kulakta lisan gelişimini engelleyecek

Kliniği’nin (Hörsel och Balansklinik)

herhangi bir işitme azlığının olasılığı ortadan

internet sitesini ziyaret ediniz.

kaldırılır.İşitme testi çok çabuk yapılır ve hiç

www.karolinska.se/horsel

bir acı yapmaz.

Netice istediğimiz gibi olmazsa?
Az da olsa bir kısım çocukta istediğimiz
netice olmamakla birlikte çocukların çoğu
normal işitmektedirler. Fetus suyunun veya
fetus yağının işitme yollarında kalması, test
neticesini etkileyebilir. Testten herhangi bir
cevap alınamaması halinde test tekrarlanır.
Yeni doğan 1000 bebeğin 1-2 tanesinde
işitme kaybına rastlanmaktadır. Bu bebekler
İşitme ve Denge kliniğinde takibe alınırlar.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Telefon VX 08-585 800 00

Telefon VX 08-517 700 00

Yeni doğan bebeklere işitme testi
aşağıda belirtilen yerlerde yapılıyor:
BB Sophia
BB Stockholm
Danderyds sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge och Solna
Södersjukhuset
Södra BB
Södertälje sjukhus

Yeni doğan
bebekler için
işitme testi

