
İşitme kaybı - 
gerçekler

•	 Avustralya’da her bin çocuktan 
üç ila altısında değişik seviyelerde  
işitme kaybı vardır. Her sene her  
iki kulakta da önemli ölçüde kalıcı  
işitme kaybı olan yaklaşık 250–400 
arası çocuk doğmaktadır. Kalıcı  
işitme kaybı, işitme eşiğinin (ya da 
işitme seviyesinin) 40dB’den fazla ve 
kalıcı olmasıdır.		

•	 Her yıl Viktorya’da 65 ila 75 çocuk her 
iki kulakta orta derece veya daha üst 
derece işitme kaybı ile doğmaktadır.		

•	 Avustralya’da 17 yaşın altında 11,000 
den fazla çocuğa işitme cihazları veya 
bir koklea koyuntu takılmıştır.		

•	 ‘Australian Hearing’in yardım görmüş 
çocuk nüfusu istatiklerine (2006) 
göre, 17 yaşın altında yaklaşık 3,000 
Viktoryalı çocuğa işitme cihazları veya 
bir koklea koyuntu takılmıştır. Bu 
çocuklardan:			
–		yüzde 37’sinde hafif bir kayıp 
–		yüzde 38’inde orta derecede işitme 

kaybı 	
–		yüzde 13’ünde ciddi işitme kaybı 	
–		yüzde 12’sinde derin işitme kaybı 

vardır. 		
•	 Her yıl 17 yaşın altındaki yaklaşık 

1300–1500 Avustralyalı çocuğa işitme 
cihazları ilk defa olarak takılmaktadır. 
Bu çocuklardan:		
–		yaklaşık yüzde 25’i Viktorya’da 

yaşamaktadır			

–		yüzde 36’sı dört yaşından küçüktür. 	
•	 Bir bebekte işitme kaybı teşhisinde 

kullanılan testler güvenilir testlerdir.	

•	 Araştırmalar göstermiştir ki, erken 
teşhis ve erken müdahale gerçekten 
de fark yaratmaktadır. Erken teşhis 
konan ve altı aylık olmadan önce 
işitme cihazları takılan ve erken 
müdahale programlarına devam 
eden bebeklerde, geç başlayanlara 
göre daha iyi dil ve öğrenim sonuçları 
alınmaktadır.1,2,3	

•	 İşitme kaybı tipleri şunlar olabilir:
–		tek taraflı (bir kulakta)
–  iki taraflı (iki kulakta)
–  Genetik (doğuştan veya doğumdan 

hemen sonra)
–  sonradan edinilmiş
–  iletim tipi
–  sensorinöral, veya
–  yukardakilerin bileşimi.

•	 İşitme kaybı ile doğan çocukların 
büyük çoğunluğu işitme cihazlarından 
yarar görürler ve bazıları da koklea 
koyuntudan yarar sağlar. İşitme cihazları 
bebeklere ve çocuklara ‘Australian 
Hearing’ tarafından ücretsiz olarak 
sağlanır. İşitme cihazları ve koklea 
koyuntular çocuğun işitmesine ve 
konuşma ve dil gelişimine yardım eder.4	

•	 İletişimde bulunmak için duyabiliyor 
olmanız gerekmiyor. Bebekler bakış, 
jest, dokunma, beden dili ve ses gibi 
çok sayıda iletişim türleri kullanırlar.	

•	 Küçük bebekler daha konuşmaya 
başlamadan önce bile ihtiyaçlarını 
işaret dili kullanarak iletmeye 
başlayabilirler. Çocuğunda işitme kaybı 
olan birçok aile çocukları ile  işaret dili 
kullanarak konuşmayı öğreniyorlar.	

•	 ‘Auslan’ Avustralya’da kullanılan işaret 
dilinin adıdır. Kendi başına eksiksiz bir 
dildir ve bir dilin tüm işlevlerini  

yerine getirir. Küçük çocuklar işaret 
dilini başka bir dili öğrendikleri süre  
ve hızda öğrenirler	

•	 Genelde, anne-babaların asıl önceliği 
çocukları ve aileleri için en uygun 
yolları kullanarak çocukları ile iletişim 
kurmaktır. Anne-babalar, işaret dili 
kullanma, çocuğa işitme cihazı veya 
koklea koyuntu takma gibi meselelerde 
karar verme durumundadırlar.	

•	 Sağırlıkla ilintili bazı risk faktörlerinin 
başka engelliliklere de sebep 
olduğu bilinmektedir, örneğin belli 
sendromlar veya virütik ve bakteri 
ilintili risk faktörleri. Çocuğunuzda 
işitme kaybı olması onda otomatik 
olarak başka engellilikler olacak 
anlamına gelmez. Yine de, işitme 
kaybı olan birçok bebek sağlık ve 
gelişmelerinin değerlendirilmesi ve 
çocuğun potansiyeline ulaşmasında  
en iyi imkanı sağlayacak gerekli 
yardım için bir çocuk hastalıkları 
uzmanına havale edilirler.
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