
Bebeklerinin işitme kaybı 
olduğunu öğrendiklerinde 
anne-babalar farklı tepki 
verirler. Teşhise tepki biçiminiz 
size, ailenize ve durumunuza özgü 
olan birçok şeye bağlıdır. Anne-
babaların büyük çoğunluğu çeşitli 
hisler duyar – inkar, öfke, hüzün ve 
korku yaygın tepkilerdir. Bunların 
hepsi her zaman görülen tepkilerdir. 
Zaman içinde bu güçlü duyguların 
zayıflaması muhtemeldir. Durumu 
kabullenmeyi ve yaşantınıza devam 
etmeyi öğreneceksiniz. Çocuğunuzun 
sağırlığının hayatınızdaki rolü konusunda 
bakış açıları geliştireceksiniz. Tabii ki, 
üzüntülü ve kederli olduğunuz zamanlar 
olacaktır - bu, seven bir anne-baba 
olmanın sonucudur.1

Bir anne duygularını şöyle ifade etmiş:  
“İşitme uzmanını gördüğümüz 
zaman bize bebeğimizin sağır olduğu 
söylendiğinde dünyamız yıkıldı”. 
Ve ilave etti, “Klinikten ayrılırken 
işitme uzmanının sözleri o günden 
bu yana aklımdan hiç çıkmadı ve 
olumlu düşünmek için bana güç verdi. 
Söylediği şuydu: ‘Unutma ki şimdi eve 
götürdüğün küçük oğlanla buraya 
getirdiğin küçük oğlan aynı kişi’.”

Başka bir anne kendisine ne söylendiğini 
hatırlıyor ‘Unutma ki, bu bebek 
herşeyden önce bir bebektir ’. 
Ve şöyle söylüyor: “Bu o zaman bana 
çok zor gelmişti çünkü düşünebildiğimiz 
yegane şey sağırlıktı. Şimdi anlamaya 
başlıyorum ki söylediği doğru.  
O herşeyden önce küçük bir oğlan çocuğu 
ve sağırlığı sadece küçük bir engel”.2

Duygularınız ne olursa olsun, o 
duyguların varlığını kabul etmeniz ve 
paylaşmanız önemlidir. Aklınızda olsun, 
size yardımı olacak bol miktarda destek 
var. Unutmayın ki, böyle bir zamanda 
değişik duygulara kapılmak normaldir. 
Bu duygular bebeğiniz için olumlu bir 
şey yapmanız için sizi harekete geçirir ve 
böylece bir gayeye hizmet etmiş olur. 

Çocuğunuza konan teşhisin bir işitme 
uzmanı tarafından teyit edilmesi halinde 
duyguların çok yoğun olması oldukça 
doğaldır, ancak gerçek şu ki, ‘Sizin 
çocuğunuz yine aynı çocuk; farklı olan, 
çocuk ile ilgili edindiğiniz bilgidir’.3

1  Aussie deaf kids, in Building blocks:  
A parent guide for families whose baby has 
been diagnosed with a hearing loss (www.
aussiedeafkids.com).

2  The National Deaf Children’s Society, 2002,  
Your baby has a hearing loss, London.

3  Deaf Education Aotearoa New Zealand and 
National Audiology Centre, 2004, Getting 
started: Kei te timata (www.deafed.co.nz/
family book or www.tki.org.nz/specialed/pdf/
familybook.pdf).
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