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Çocuğunuza neden 
işitme testi yapılıyor?
Bebeğinizin doğumundan sonraki 
ilk ay içinde işitme yetisi test edilir. 
Bu testle, bebeğinizde işitme yetisi-
nin, konuşmayı öğrenmek için ye-
terli düzeyde olup olmadığı ölçülür. 
Test genel olarak yenidoğan işitme 
testi adıyla anılmaktadır. 

Yenidoğanlarda 
işitme testi
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Testi kim yapacak?
İşitme testi, ana-çocuk sağlığı merkezinizin de bağlı 

olduğu gençlik sağlık dairesi (JGZ) tarafından ger-

çekleştirilir. Testi bir gençlik sağlık veya ana-çocuk 

sağlığı profesyoneli (test görevlisi) uygulayacaktır. 

İşitme testi nerede ve ne zaman 
yapılacak?
İşitme testi, doğumu izleyen ilk hafta içinde sizin evi-

nizde ya da ana-çocuk sağlığı merkezinde yapılabilir. 

Test ana-çocuk sağlığı merkezinde yapılacaksa bu, 

doğumdan sonraki ikinci ya da üçüncü haftada olur. 

Size önceden davetiye gönderilecektir. İşitme testinin 

evinizde yapılması durumunda, aynı gün çocuğunu-

zun topuğundan kan da alınır. Bazen test görevlileri 

önceden randevu almaksızın da gelebilir. 

Bebeğiniz hastanedeyse ne olacak?
Bebeğiniz hastanedeyse, taburcu olduktan sonra 

işitme testi yapılır. Bu nedenle, hastaneden ne zaman 

çıkacağını ana-çocuk sağlığı merkezine bildirmeniz 

gerekir. Bebeğiniz hastanede uzun süre kalacaksa, 

testin hastanede yapılması da mümkündür. Böyle 

durumlarda gençlik sağlık merkezi sizinle önceden 

iletişim kurar. Ama onlardan haber çıkmazsa, bu 

merkeze lütfen siz kendiniz başvurun.

Hazırlık 
Özel bir hazırlık yapmanıza gerek yoktur. Ancak 

testin yapılacağı odanın sessiz olması önemlidir. 

Bebeğinizin sakin, hatta uyumakta olduğu sırada 

yapılan test daha etkili olur. Test yapılırken bebeği-

nizi beşiğine yatırabilir, isterseniz kucağınızda da 

tutabilirsiniz. 
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Test nasıl yapılmaktadır?
Test görevlisi, bebeğinizin kulağına yumuşak bir 

tıkaç yerleştirir. Bu tıkaç, bebeğinizin işitme yetisini 

değerlendirecek olan bir ölçüm cihazına bağlıdır. 

Test birkaç dakika sürer ve bebeğinizin canı acımaz. 

Çoğu zaman bebek bir şeyin farkına varmayacak, 

mışıl mışıl uyumaya devam edecektir. 

Sonuçlar
İşitme testinin sonucu hemen belli olur ve test 

görevlisi tarafından size açıklanır. Her 100 çocuk-

tan yaklaşık 95’inde test sonucu “iyi” ya da “yeterli” 

çıkar. Ancak sonuç “yetersiz” ise bir hafta sonra test 

tekrarlanır. Gerekirse, ondan da bir hafta sonra, bu 

kez başka bir ölçüm cihazı kullanarak üçüncü bir test 

yapılır. Sonucun yetersiz çıkması mutlaka çocuğu-

nuzun işitme sorunu olduğu anlamına gelmez. Ama 

üçüncü test de bir veya her iki kulak için yetersiz 

sonucunu verirse, bebeğinizin işitme yetisinin Odyo-

loji Merkezi’nde daha ayrıntılı incelenmesi gerekir. 

Bu konuda size önceden etrafl ı bilgi verilecektir. 

Odyoloji Merkezleri işitme, konuşma ve dil konusun-

da uzmanlaşmışlardır. Bazıları da hastanelere bağlı 

olarak çalışır.
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Başka önemli bilgiler

Testler niye bebek bu kadar küçükken yapılıyor?
Sağlam bir işitme duyusu, bebeğinizin gelişimi açı-

sından önemlidir. Herhangi bir sorun varsa bu işitme 

testleriyle erkenden saptanabilir. Tanı ne kadar erken 

olursa, tedaviye de o kadar çabuk başlanır. Tedavinin 

bebek altı aylık olmadan başlaması önemlidir. Araş-

tırmalar, bunun konuşma ve dil becerilerinin gelişimi 

üzerinde de olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. 

Tetikte olun
İşitme testi “yeterli” sonucunu verdiyse, çocuğunu-

zun işitme yetisi, test yapıldığı sırada hemen hemen 

kesin biçimde yeterli demektir. Ama yine de çocu-

ğunuzun işitme yetisi konusunda tetikte olmanızda 

fayda vardır. Bazen sonradan da işitme bozuklukla-

rının geliştiği görülür. Neyse ki böyle durumlar son 

derece enderdir. Çocuğunuzun işitme yetisi konusun-

da herhangi bir şüpheniz varsa, aile hekiminize ya da 

ana-çocuk sağlığı merkezinize başvurun. 

Test zorunlu değildir
Çocuğunuza test yapılmasını istemiyorsanız, lütfen 

test görevlisine haber verin ya da randevu için sizinle 

iletişim kurulduğunda belirtin. 

Ücret
İşitme testi için sizden ücret alınmayacaktır.
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English    Good hearing ability is essential in order to learn 
how to talk. This is why it is important to have your baby’s 
hearing tested within the fi rst few weeks after birth. This 
brochure provides more information about the hearing test. 
The brochure is also available in English, which you can fi nd 
on  www.rivm.nl/gehoorscreening.

Deutsch    Für die Sprachentwicklung ist ein gutes Gehör 
unentbehrlich. Darum wird das Hörvermögen Ihres 
Babys getestet. Dieser Test erfolgt bereits in den ersten 
Wochen nach der Geburt. In dieser Broschüre fi nden Sie 
weitere Informationen über den Hörtest. Die Broschüre 
ist auch in deutscher Sprache verfügbar. Sie fi nden die 
deutsche Übersetzung auf der Internetseite www.rivm.nl/
gehoorscreening.

Français    Une bonne ouïe est nécessaire pour pouvoir bien 
apprendre à parler. C’est pour cette raison que l’ouïe de 
votre enfant est testée. Ce test auditif est déjà effectué au 
cours des premières semaines après la naissance de votre 
enfant. Cette brochure vous donne plus d’informations sur 
le test auditif. Cette brochure est également traduite en 
français. Vous pouvez trouver cette traduction sur 
www.rivm.nl/gehoorscreening.

Español    Para poder hablar bien, es importante tener 
un buen oído. Por eso se hace una prueba de capacidad 
del oído de su bebé. Esto se suele hacer ya en las primeras 
semanas tras el nacimiento. En este folleto encontrará más 
información sobre la prueba de capacidad del oído. Este 
folleto también ha sido traducido al español. El folleto 
traducido lo encontrará en www.rivm.nl/gehoorscreening.

Português    Para aprender a falar bem é necessário uma 
boa audição. Por isso a audição do seu bebé será submetida 
a testes. Isso ocorrerá nas primeiras semanas após o 
nascimento. Neste folheto encontra-se mais informação 
sobre o teste de audição. Este folheto está também traduzido 
paro o Português. O folheto traduzido encontra-se em 
www.rivm.nl/gehoorscreening.
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Türkçe    İşitme yetisi sağlıklı olmayan bir bebek konuşmayı 
da öğrenemez. Bu nedenle, bebeğinizin doğumunu izleyen ilk 
haftalarda işitme testi yaptırmanız çok önemlidir. Elinizdeki 
broşürde işitme testiyle ilgili ayrıntılı bilgi yer almaktadır. 
Broşürü Türkçe olarak da okuyabilirsiniz; bunun için lütfen şu 
adrese gidin:  www.rivm.nl/gehoorscreening.

Papiamentu    Pa siña papia bon, un bon oido ta esensial. 
Ta p’esei lo tèst e oido di bo beibi. Lo hasi esaki den e promé 
simannan despues di nasementu. Den e foyeto aki bo ta haña 
mas informashon tokante e tèst di oido. A tradusí e foyeto aki 
na Papiamentu tambe. E tradukshon bo por haña na www.
rivm.nl/gehoorscreening.

 

 

 www.rivm.nl/gehoorscreening  
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         www.rivm.nl/gehoorscreening. 
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RIVM

Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid 
en Milieu

Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek

Postbus 1 
Postbak 49
3720 BA Bilthoven

www.rivm.nl
www.rivm.nl/gehoorscreening

Bu broşür, çocuğunuzun doğumunu belediye nüfus dairesine 
bildirdiğinizde size verilir. RIVM’nin yayınladığı bu broşür, ana babalar ve 
ilgili meslek gruplarından uzmanlar arasında işbirliğiyle hazırlanmıştır. 

Belediyeler (Nüfus İşleri Dairesi) broşürü şu Web sitesinden sipariş 
edebilirler: www.rivm.nl/pns/folders-bestellen.

Gizlilik
Çocuğunuza ait kişisel bilgiler büyük bir özenle sakla-

nır. Kişisel bilgilerle birlikte işitme testi sonuçları, bir 

yönetim sisteminde korunmaktadır. Bu yönetim siste-

mi, Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası’na göre işler. 

Ek bilgi
Yenidoğanlara uygulanan işitme testleriyle ilgili 

daha ayrıntılı bilgiyi RIVM (Hollanda Halk Sağlığı ve 

Çevre Enstitüsü) Web sitesinde bulabilirsiniz: www.

rivm.nl/gehoorscreening. Sitede sık sorulan soru-

lara yanıtlar da sağlanmıştır. Başka sorularınız için 

ana-çocuk sağlığı merkezine de başvurabilirsiniz. 

Ana-çocuk sağlığı merkezinin bağlı olduğu gençlik 

sağlık dairesinin adres ve telefon numarası, RIVM 

Web sitesinde bulunabilir. Ayrıntılı bilgi edinmek 

için NSDSK’yi de (Hollanda İşitme Engelli Çocuklar 

Vakfı) arayabilirsiniz: 020 574 5945.

© RIVM, december 2008
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