
İşitme engelli bir çocuğa 
sahip olmak tüm aileyi 
etkiler. Teşhisin bir sonucu 
olarak anne ve babanın 
kendi rolleri ile ilgili 
yaklaşımları farklı olacaktır 
ve her biri kendine özgü  
his ve tepki gösterecektir. 
Eşinize kendinizi nasıl hissettiğinizi 
anlatın ve onun ihtiyaçlarının 
da bilincinde olun. Hislerinizi 
güvendiğiniz ve sevdiğiniz aile üyeleri 
ve arkadaşlarla paylaşmak ta yararlı 
olabilir. Aile üyeleri ve arkadaşlara 
karşı dürüst ve açık olmak, bebeğin 
işitme kaybından bahsetmenin sorun 
olmadığını anlamalarına yardımcı 
olacaktır. Bu tavır sizin bu durumla 
başetmenize yardım edecektir. Başka 
çocuklarınız varsa onların da hislerinin 
ve ihtiyaçlarının bilincinde olun.1 

Aileniz ve arkadaşlarınız siz ve 
bebeğiniz için önemli bir destek 
kaynağı olabilir. Örneğin: 

• Sizin dinlenmeniz için bebeğinize 
bakabilirler. 

• Siz ve bebeğinizle uzun süre 
beraber olabilirler. 

• Desteğe ihtiyacınız olduğunda 
konuşmanız için yanınızda olurlar. 

Anne-babanız, bir arkadaş veya bir 
akraba gibi, destek olacak kişiler 
randevulara sizinle birlikte gelebilirler. 
Yeter ki, işitme uzmanı veya diğer 
profesyonellere önceden haber verin. 

Aile fertleri ve arkadaşlarınızın 
işitme kaybı ve sağırlık hakkında 
bilgileri yoksa onların bu konuyu 
anlamalarına yardım etmeniz 
gerekebilir. Siz yeni şeyler öğrendikçe, 
onların size destek verebilmesi için 
ailenize ve arkadaşlarınıza daha fazla 
bilgi verebileceksiniz. İşitme kaybı 
hakkında onlara bir yazılı özet verebilir 
veya onlara bu kaynak derlemesini 
gösterebilirsiniz.2 

Büyükanneler ve büyükbabaların da 
torunları ile ilgili ümitleri ve hayalleri 
vardır. Çocuğunuzun işitme kaybını 
duyduklarında onları da bir üzüntü 
sarabilir. Onların üzüntüsü hem 
torunları hem de bu yeni zorlukla 
başetmek zorunda kalan ve şimdi bir 
anne-baba olan kendi çocukları içindir.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, 2005, 
Information for families, London.

3 Schuyler, V. and Sowers, J., 1998, For families 
guidebook, Infant Hearing Resource, Hearing and 
Speech Institute, Butte Publications, Oregon.
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Eğitim ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi 
Bakanlığının yetkisi ile.

Çocuğunuzun 
işitme kaybının 
akrabalara izah 
edilmesi

Eğitim ve Erken Çocukluk Dönemi Gelişimi Bakanlığı

Turkish

Her 
çocuk, 
her 
fırsat
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