
 
Kontrol gerektiren işitme taraması 
neticesinde anne ve babalar için bilgiler 
Durum: 15.10.2008 
 

 
 
Sayın Anne ve Babalar! 
 
 
Bugün çocuğunuzda bir işitme taraması yaptık.  
 

Bu işitme taramasının neticesinde çocuğunuzun ayrıntılı şekilde 
uzman hekim tarafından kontrol edilmesi gerektiği tespit edilmiştir.  

 
Bu, çocuğunuzun ağır işittiği anlamına gelmez. 

 
İşitme taramasında kontrol gerektiren bir netice henüz nihai bir doktor tanısı değildir. 
İşitme taramasında göze çarpan çocukların çok azında gerçekten bir işitme 
bozukluğu bulunmaktadır. 
 
Ancak size ileriki dört hafta içinde arka sayfada belirtilen kuruluşların birinden 
randevü almanızı öneriyoruz. Orada size uzman hekim kontrolü sunulmaktadır. 
 
Lütfen mümkün oldukça en kısa zamanda bir randevü alın, çünkü konuşmanın en iyi 
şekilde gelişmesi için başından itibaren iyi işlev sağlayan ve sağlıklı işitme organı 
bunun temel koşuludur. 
 
Bu randevuya geldiğinizde bebeğinize yağ ya da krem sürmeyiniz. Mümkün oldukça 
uyanık olmasın sağlayınız. Muayene sırasında uyuması için çocuğunuzu geldiğinizde 
emziriniz ya da mamasını veriniz (eğer mümkünse). Sarı muayene defterinizi 
unutmayınız. 
 
Sorularınız olması durumunda memnuniyetle doğum kliniğinin personeline 
başvurabilirsiniz (adres aşağıdaki kaşenin üzerinde bulunmaktadır) ya da Westfalen-
Lippe Tarama Merkezi'nin bürosu ile temasa geçiniz (Telefon: 02 51-83-55931 
Pazartesi ila Cuma arası saat 9.00 ila 12.00 arası, E-Mail: info@hoerscreening-
wl.de). 
 
 
Yeni Doğanlar İşitme Taraması Ekibi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klinik kaşesi için yer 
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