
9. ULUSAL KONGRENİN ARDINDAN 

Çok hafif derece işitme kayıplı çocuklara işitme cihazı verilmeli mi? 

Türkiye OKSUD’un düzenlediği 9. Ulusal kongrenin önemli panellerinden biri, Prof. Ferda Akdaş’ın 

moderatörlüğünü yaptığı “Pediatrik Grupta Hafif Derece İşitme Kayıpları: Tanı ve Terapi – 

Enstrümantasyon” idi. Panelin sonuna doğru moderatör, panelistlere “Bir bebekte 30 dB işitme kaybı 

bulsaydınız hastanıza ne önerirdiniz?” sorusunu yöneltti. Panele katılan odyologların ortak görüşü 

“Bebeğe işitme cihazı verilmeyip, takip edilmesi”, “bebek anne kucağından indikten sonra tekrar 

değerlendirilip, gerekirse cihaz verilmesi” şeklindeydi.  

Panelistlerin bebeğe cihaz vermeme sebepleri arasında, “işitme kaybının çok hafif derecede olması”, “bu 

seviyede bir işitme kaybının bebeğin konuşması üzerinde belirgin bir etkisinin olmayacağı”, “aileleri 

işitme cihazı kullanımı konusunda ikna etmenin zor olduğu”, “bebek sürekli anne kucağında olduğundan 

annesini rahatça duyabileceği”, “bebek kulağına kulak kalıbı yapmanın zor olduğu”, “işitme eşiklerinden 

emin olmak gerektiği” gibi gerekçeler vardı. Hatta bir panelist, 30 dB işitme kaybını “hafif” derecede 

kabul eden Norten ve Downs sınıflandırması yerine, çok hafif kabul eden Goodman sınıflandırmasını 

kullanarak işitme kaybının pek önemli olmadığı konusunda ailenin ikna edilebileceğini bile söyledi. 

Bu cevaplardan sonra moderatör sorusunu, “peki, ya işitme kaybı 40 dB olsaydı?”şeklinde değiştirdi. 

Ancak panelistlerin cevabı değişmedi. Moderatör, bir ara bebeklerin kulak kanalı ile yetişkinlerin kanalını 

karşılaştıran bir slaydı da ekrana getirdi (şekil 1). Bu slayt da panelistlere bir ipucu vermedi. Verilen mesaj 

netti: “Çok hafif derece işitme kaybı varsa bebeklere hemen işitme cihaz vermek gerekli değildir” 

 

 

Şekil 1: Moderatörün ekrana getirdiği, bebek ve yetişkin kulak kanallarını karşılaştıran resim. 

 

Halbuki, bu konudaki bilimsel çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, “çok hafif derece işitme kayıplı 

bebeklerde zaman geçirilmeden işitme cihazı uygulaması yapılmalıdır” sonucuna varılmalıydı.  

Çünkü: 

1- Hafif/çok hafif derece işitme kaybına neden olan uzun süreli orta kulak enfeksiyonlarının, bilişsel 

sistem üzerinde kalıcı etki bıraktığı bilinmektedir. (Williams and Jacobs “The impact of otitis 



media on cognitive and educational outcomes”. 

https://www.mja.com.au/journal/2009/191/9/impact-otitis-media-cognitive-and-educational-

outcomes)  

Kalıcı (sensori-nöral) işitme kayıplarının da en az orta kulak enfeksiyonları kadar bilişsel süreci 

etkileyeceği açıktır. 

2- Yaşlılarda yapılan çalışmalarda çok hafif derece işitme kaybının biledemans olasılığını arttırdığı; 

ilkokul çocuklarında ise kısa süreli hafızayı olumsuz etkilediği gösterilmiştir(Wake ve ark.  

“Slight/MildSensorineuralHearingLoss in Children”2005). Her iki grupta da hafızayı etkileyen çok 

hafif derece işitme kaybının, bebekleri de negatif etkileyeceğini düşünmek pek de zor değildir. 

Bebeklerde benzer çalışmaların yapılmamış olması, bu olasılığı azaltmayacaktır. 

3- Çocuklarda çok hafif derece işitme kaybının dil gelişimine etkisi üzerinde literatür fikir birliğinde 
değildir. Wake ve ark. (2005) hafif derece işitme kaybının dil gelişimi üzerinde belirgin bir etkisi 
olmadığını; bazı çalışmalar ise bu düzeydeki işitme kaybının bile dil gelişimini etkilediğini ileri 
sürmektedir (Walker ve ark. 2015, “TheInfluence of HearingAidUseon Outcomes of 
ChildrenWithMildHearingLoss”). İşitme kaybının negatif yönde bir etkisi olacağı sadece bir 
olasılık bile olsa, uzmanın tercihi,işitme cihazı uygulamaktan yana olmalıdır. Çünkü aksi halde 
bebek riske atılacaktır. 

4- Ailelere, işitme kaybının dil gelişimi üzerine etkisi olmayacağını söylemek yerine, bebeğin hafıza 
gelişimine olumsuz etkisi olabileceğini söylemek, aileleri ikna etmek açısından çok daha güçlü bir 
argüman olacaktır.  

5- Bebeklerin (0 – 6aylık) kulak kanalı ortalama olarak 0,3 cc ile 0.5 cc arasında değişmektedir. ABR 

veya ASSR’nin hoparlör çıkışı ise (insert kulaklıklarda) 2 cc coupler ile kalibre edilmektedir. Test 

edilen hacmin yarı yarıya azalması 6 dB’lik şiddet artışına neden olduğundan, bebeğin 30 dB 

olarak saptanan eşiği aslında 40-45 dBeşik düzeyinde karşılık gelmektedir. 40 dB’lik eşik ise 50-55 

dB’e karşılık gelmektedir.Literatürdeki çalışmalar “çok hafif derece” işitme kayıplı çocuklarla 

yapılmıştır. Halbuki panelde tartışılan bebekler kalibrasyon problemleri nedeniyle aslında “çok 

hafif” değil, “hafif derece” işitme kayıplıdırlar. Dolayısıyla işitme kaybının negatif 

etkisininliteratürdekinden daha fazla olma ihtimali oldukça yüksektir. 

Sonuç olarak, ulusal kongrede verilen mesaj doğru değildir. 

Ayrıca, hem “aileler işitme cihazına karşı, o yüzden veremiyoruz” deyip, hem de işitme kaybını daha 

hafifmiş gibi göstermek için klinikte kullanılmayan sınıflamalarla anne-babayı teskin etmeye çalışmak ne 

bilimsel bir kaygıdır ne de “iyi uygulama” örneğidir. 
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