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Topuk kanı taraması 

Neden topuk kanı testi? 
 
Doğumdan sonraki ilk hafta içinde çocuğunuzun topuğundan birkaç damla kan örneği 
alınır. Bu kan örneği ender rastlanan birkaç ciddi hastalık için bir laboratuvarda 
incelenir. Bu hastalıklar örneğin ilaç tedavisi ya da diyetle tedavi edilebilir. 
Hastalıkların erken teşhis edilmesi sayesinde tedaviye çabucak başlanabilir. Bu sayede 
çocuğunuzun gelişiminde meydana gelebilecek ciddi hasarlar mümkün olduğunca en 
iyi şekilde önlenmiş olur. Bu nedenle çocuğunuzun topuk kanı taramasına katılması 
önemlidir. 
 
Buna aşağıdaki şekilde hazırlanırsınız 
 
Doğumu en kısa süre içinde bildirin 
Doğumdan sonra çocuğunuzun doğumunu en kısa süre içinde belediyenin nüfus 
idaresi birimine bildiriniz. Bu bildirimi her halükarda doğumdan itibaren üç gün içinde 
yapınız. Böylece topuk kanı testinin zamanında yapılacağından emin olursunuz. Nüfus 
idaresi biriminin Cumartesi, Pazar ve bayram günlerinde kapalı olduğunu göz önünde 
bulundurunuz. 
 
İkamet ettiğiniz yerdeki Jeugdgezondheidszorg (çocuk ve ergen sağlığı) kurumu 
doğum bildiriminden sonra topuk kanı testi için evinize birini gönderir. Topuk kanı 
testini yapan kişiye “tarama görevlisi” diyoruz. Bu görevli Jeugdgezondheidszorg’da 
çalışan bir görevli, bir ebe veya lohusa bakıcısı olabilir. 
 
 
Tarama görevlisi geldiğinde aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun 
Tarama görevlisi topuktan kan örneği alırken sizden bazı bilgiler isteyecektir. Bu 
bilgiler topuk kanı test sonuçlarının doğru bir şekilde değerlendirebilmesi için 
gereklidir. Aşağıdaki hususlar bu konuda önemlidir: 

• doğumdaki gebelik süresi 
• çocuğunuzun doğum ağırlığı 
• aile hekiminizin adı ve telefon numarası 

 
Topuk kanı testinin yapılışı 
Tarama görevlisi doğumdan birkaç gün sonra topuk kanı testini yapmak için evinize 
gelir. Tarama görevlisi evinize ne zaman uğrayacağını bazen size önceden bildirir. Bu 
ziyaret sırasında çocuğunuza genellikle işitme testi de yapılır. Çocuğunuz hastanede 
yatıyorsa topuk kanı testi hastanede yapılır. 
 
Tarama görevlisi topuk kanı testi için çocuğunuzun topuğundan birkaç damla kan 
örneği alır. Bu kan damlaları özel bir kartın içine alınır; buna “topuk kanı kartı” denir. 
Çocuğunuz biraz ağlayabilir. 
 
Yedi gün sonra halen topuk kanı testi yapılmadı mı? 
Çocuğunuzun doğumunun üzerinden yedi gün geçmesine rağmen çocuğunuza halen 
topuk kanı testi yapılmadı mı? Öyleyse RIVM kurumunun bölge şubesiyle irtibata 
geçiniz. Telefon numaraları 6. sayfada yazmaktadır. 
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Alınan kan örneğiyle hangi hastalıklar araştırılır? 
Topuktan alınan kan örneğiyle; 

• Tiroit bezi hastalığı (kalıtsal hipotiroidizm)
• Böbreküstü bezleri hastalığı (adrenogenital sendrom)
• Kalıtsal anemi (orak hücre hastalığı ve talasemi)
• Akciğer hastalığı (salgı bezleri hastalığı veya kistik fibrosiz)
• Birkaç metabolik hastalık araştırılır.
• Topuk kanı taramasına 2021 yılında bağışıklık bozukluğu (SCID) da

eklenecektir.

Bu hastalıkların büyük kısmı kalıtsaldır ve ender rastlanılır. Söz konusu hastalıkların 
tam olarak hangi hastalıklar olduğunu öğrenmek istiyor musunuz? Öyleyse bakınız 
www.pns.nl/hielprik. 

Topuk kanı testinin sonucu 
Topuk kanı testinin sonucu hakkında size mutlaka bildirim gönderilir. Çıkabilecek 
sonuçlar için bakınız www.pns.nl/hielprik/uitslag. 

Eğer sonuç iyiyse RIVM size beş hafta içinde bir mektup gönderir. 

Sonuçta bir anormallik çıkması halinde aile hekimi ek araştırma hakkında sizinle en 
kısa süre içinde iletişime geçer. 

Alınan kan örneği miktarı laboratuvarda inceleme yapılabilmesi için bazen yetersiz 
olur. Bu durumda tarama görevlisi topuktan kan alma işlemini yeniden yapar. Bu 
topuk kanı testinin sonucunun iyi çıkması halinde RIVM size, ek topuk kanı örneğinin 
alındığı tarihten itibaren beş hafta içinde bir mektup gönderir. Sonuçta bir anormallik 
çıkması halinde ise aile hekimi sizinle en kısa süre içinde iletişime geçer. 

Sonuç bazen bir hastalık için hemen belli olmayabilir. Bu durumda tarama görevlisi 
topuktan kan alma işlemini yeniden yapar. RIVM size bununla ilgili olarak ayrı bir 
bildirim gönderir. Bu ek topuk kanı testinin sonucu iki hafta içinde belli olur. Bu 
sonucun iyi çıkması halinde RIVM size bu hususta iki hafta içinde bir mektup gönderir. 
Topuk kanı testinin diğer sonuçları hakkında ise ek topuk kanı örneğinin alındığı 
tarihten itibaren beş hafta içinde size bildirim gönderilir. Sonuçta bir anormallik 
çıkması halinde aile hekimi sizinle en kısa süre içinde iletişime geçer.  

Aradan beş hafta geçmesine rağmen sonuç hakkında halen bir haber almadınız mı? 
Öyleyse bölgenizdeki RIVM bürosuyla iletişime geçiniz (Bakınız sayfa 6). 

Sonuç anormal çıkarsa ne yapılır? 
Anormal bir sonuç çocuğunuzda muhtemelen bir hastalık olduğu anlamına 
gelmektedir.  Bu sonucu size aile hekiminiz verir. Aile hekiminiz çocuğunuzu mümkün 
olan en kısa süre içinde çocuk doktoruna sevk eder. Çocuk doktoru çocuğunuzun neyi 
olduğunu teşhis edebilmek için ek araştırmalar yapar. 

Topuk kanı testi hakkındaki videoyu seyretmek ve sıkça sorulan soruları 
görmek için  www.pns.nl/hielprik internet sayfasını inceleyebilirsiniz. 

http://www.pns.nl/hielprik
http://www.pns.nl/hielprik/uitslag
http://www.pns/hielprik
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Orak hücre hastalığı taşıyıcısı 
Topuk kanı testinin amacı hasta çocukların tespit edilmesidir. Bununla birlikte topuk 
kanı testiyle çocuğunuzun orak hücre hastalığı taşıyıcısı olup olmadığı da tespit 
edilebilir. Orak hücre hastalığı bir tür kalıtsal anemi hastalığıdır. Orak hücre hastalığı 
taşıyıcıları hasta değildir. 
 
Topuk kanı testinin sonucunda çocuğunuzun orak hücre hastalığı taşıyıcısı olduğu 
tespit edilirse ebeveynlerden biri veya her ikisi orak hücre hastalığı taşıyıcısıdır ya da 
ebeveynlerden biri orak hücre hastasıdır. Bir çocuğun orak hücre hastalığı taşıyıcı 
olması halinde diğer çocukların ve diğer aile fertlerinin de taşıyıcı olması muhtemeldir. 
 
Çocuğunuzda orak hücre hastalığı taşıyıcılığıyla ilgili bilgi almak istemiyor musunuz? 
Öyleyse bu durumu topuk kanı örneği alan görevliye söyleyiniz. Bu durumda tarama 
görevlisi sizden topuk kanı kartını imzalamanızı isteyecektir. Çocuğunuzun orak hücre 
hastalığı taşıyıcısı olduğuanlaşılması halinde  size hiçbir bilgi verilmeyecektir. 
 
Daha fazla bilgi için www.erfelijkheid.nl ve www.pns.nl/hielprik/uitslag internet 
sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. 
 
Bilmeniz gereken diğer hususlar 
 
Katılmak isteğe bağlıdır 
Topuk kanı testine katılmak isteğe bağlıdır. Bu nedenle topuk kanı alınmadan önce 
size buna izin verip vermediğiniz sorulur.  
Çocuğunuzun topuk kanı taramasına katılmasını istemiyor musunuz? Öyleyse bunu 
tarama görevlisi size geldiğinde veya randevu yapmak için size telefon edildiğinde   
söyleyiniz. 
 
Ücret 
Topuk kanı testi için hiçbir ödeme yapmanız gerekmez. 
Topuk kanı testinden sonra çocuğunuza ek araştırma yapılması gerekirse bu 
masrafların tamamı sağlık sigortası kurumu tarafından karşılanır. Topuk kanı testinin 
anormal çıkmasından sonra bazen ebeveynlerin  de araştırmaya tabi tutulaması  
gerekebilir. Ebeveynlere yapılan bu araştırma ise “eigen risico” olarak adlandırılan 
bireysel katkı payına tabiidir. 
 
Topuk kanı testi sonucu %100 kesin midir? 
Çocuğununuz bu hastalıklardan birine sahip olmasına rağmen topuk kanı testi küçük 
bir ihtimalle iyi de çıkabilir. Ayrıca hastanede yapılan ek araştırmalar sonucunda 
çocuğunuzda söz konusu hastalığın olmadığının tespit edilmesine rağmen topuk kanı 
testi sonucunun anormal çıkma riski de mevcuttur. Bu maalesef önlenemiyor. 
 
Topuk kanı testi en çok doğumdan sonra ilk hafta yapıldığında güvenilirdir. 
 
Topuk kanı testiyle sınırlı sayıda hastalıklar araştırılmaktadır. Yani sonucun iyi çıkması 
çocuğunuzun herhangi bir hastalığı olmadığını garanti etmez. 
 
Çocuğunuzun sağlığı hakkında tereddüt mü ediyorsunuz? Öyleyse aile hekiminizle 
iletişime geçiniz. 
 
Yurt dışı ve Topuk kanı testi 
Başka bir ülkeden Hollanda’ya mı taşındınız ve çocuğunuz henüz altı aylık olmadı mı? 
Bu durumda Hollanda’da çocuğunuza topuk kanı testi sunulur.  Çocuğunuza 
yurtdışında topuk kanı testi yapılmış olsa bile! Diğer ülkelerde her zaman aynı 

http://www.pns.nl/hielprik/uitslag
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hastalıklar taranmaz. Hollanda’da yapılan topuk kanı testini  yaptırıp yaptırmamaya 
kendiniz karar verirsiniz. Hollandalı bir aile olarak yurtdışında mı yaşıyorsunuz ve 
çocuğunuza Hollanda’da yapılan topuk kanı testinden mi yaptırmak istiyorsunuz? 
Öyleyse RIVM Batı bölge bürosuyla iletişime geçiniz (bakınız sayfa 6). 
 
 
Yasal bilgilendirme 
 
Topuk kanı taraması hakkında bilgilendirme 
Topuk kanı taramasından neler bekleyebileceğinizi bilmeniz yararlı olacaktır. Ebeniz 
veya jinekoloğunuz bu nedenle size bu konu hakkında bilgi verecektir.  
Topuk kanı taraması hakkında ayrıca internet sitesinde de (www.pns.nl/hielprik) bilgi 
edinebilirsiniz. Çocuğunuzun topuk kanı taramasına katılıp katılmayacağına siz karar 
verirsiniz. 
 
Topuk kanı testi verileri ve ulusal bilgi kayıt sistemi 
RIVM çocuğunuza topuk kanı testi yapılabilmesi için çocuğunuzun verilerini 
belediyeden temin eder. Bu veriler, topuk kanı testi sonuçlarıyla birlikte ulusal bir 
kayıt sisteminde bir araya getirilir. Bu kayıt sisteminin adı Praeventis dir. 
 
Tarama sonucu anormal mi çıktı? Bu durumda çocuğunuzun verileri ve topuk kanı testi 
sonuçları ayrıca NEORAH (Anormal Sonuçlu Topuk Kanı Taramaları için Doğum Sonrası 
Kayıt Sistemi) adlı kayıt sistemine de kaydedilir. Çocuk doktorları hastanede yapılan 
araştırma sonuçlarını da bu kayıt sistemine ekler. 
 
Kayıt sistemleri, taramanın iyi bir şekilde yürütülmesi ve taramanın kalitesinin 
korunması için gereklidir. Anonim veriler ve sonuçlar ulusal istatistikler ve bilimsel 
araştırmalar için kullanılmaktadır. Bu sayede tarama ve tedavi daha iyi bir duruma 
getirilebilmektedir.  Ulusal istatistikler TNO (Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma 
Organizasyonu) tarafından RIVM’nin talimatıyla hazırlamaktadır. 
 
Çocuğunuzun topuk kanı taramasına ait tarama verilerinin bir bilgi sisteminde 
tutulmasını istemiyor musunuz? Bu durumda çocuğunuzun verileri, tarama 
sonuçlarından ayırılabilir. Bu durumda sonuçlar artık çocuğunuzla bağdaştırılamaz. 
Bunu nasıl talep edebileceğinizi  www.pns.nl/hielprik/juridische-informatie adresindeki 
internet sayfasında okuyabilirsiniz. 
 
Kişisel bilgilerin korunması 
Ulusal kayıt sisteminin güvenliği oldukça iyidir. Bu hususta kişisel bilgilerin korunması 
yönetmeliği geçerlidir. Kişisel verilerin korunması beyannamesini ve daha fazla bilgiyi 
www.pns.nl/juridische-informatie-screeningen-bij-zwangeren-en-pasgeborenen 
internet sayfasında bulabilirsiniz. 
 
Topuk kanı testinden arta kalan kan örneği ne yapılır? 
Laboratuvar topuk kanı testinden sonra arta kalan topuk kanı örneğini saklar. 
Laboratuvar bu kan örneğini topuk kanı taramasının kalitesini korumak amacıyla en az 

http://www.pns.nl/hielprik
http://www.pns.nl/hielprik/juridische-informatie
http://www.pns.nl/juridische-informatie-screeningen-bij-zwangeren-en-pasgeborenen
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bir yıl boyunca saklar. Ayrıca çocuk doktoru da arta kalan topuk kanını çocuğunuza 
teşhis koyulması için talep edebilir. Bu ancak ebeveynler buna izin verirse yapılabilir. 
 
Arta kalan topuk kanı ilk birinci yıldan sonra bilimsel araştırma için dört yıl daha 
saklanır. Topuk kanıyla yapılan bilimsel araştırma ancak komisyonun bu araştırmanın 
yararlı olduğuna karar vermesi halinde yapılabilir. Bu araştırmalar, hastalıkların 
önlenmesine ve/veya tedavi geliştirilmesine yönelik araştırmalardır. Böyle bir 
araştırma yapılacak olması halinde bu topuk kanı, araştırma görevlisine çocuğunuzun 
kişisel verileri bildirilmeksizin gönderilir. 
 
Bir araştırma görevlisi yine de çocuğunuzun kişisel verilerini kullanmak isterse bunun 
için ebeveyn olarak daima öncelikle sizden izin istenir. 
 
Arta kalan kan örneğinin bilimsel araştırma için kullanılmasını istemiyor musunuz?  
Öyleyse bunu topuk kanı testini yapan görevliye bildirebilirsiniz. Böyle bir durumda bu 
görevli sizden topuk kanı testi kartını imzalamanızı isteyecektir. Bu durumda da ilgili 
kan örneği, topuk kanı testinden itibaren bir yıl sonra imha edilir. 
 
Şikâyet 
Topuk kanı testinin yapılması hakkında şikâyetiniz mi var? Öyleyse topuk kanı testini 
yapan kurum ile iletişime geçiniz. Topuk kanı testi hakkında genel bir şikâyetiniz mi 
var? Şikâyet düzenlemesi hakkında bilgiyi  www.rivm.nl/contact  internet sayfasında 
bulabilirsiniz. 
 
Daha fazla bilgi 
 
RIVM-DVP’nin bölge şubeleri 
Doğumunun üzerinden yedi gün geçmesine rağmen çocuğunuza halen topuk kanı testi 
yapılmadı mı ya da daha fazla bilgi mi edinmek istiyorsunuz? Öyleyse RIVM’nin bölge 
şubesiyle iletişime geçebilirsiniz. 
 
Noord-Oost 
(Kuzeybatı) 

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, 
Flevoland ve Gelderland 

088 - 678 89 51 

West (Batı) Utrecht, Noord-Holland ve Zuid-Holland  088 - 678 89 31 
Zuid (Güney) Zeeland, Noord-Brabant ve Limburg 088 - 678 89 41 

    
 
Topuk kanı testi hakkında daha fazla bilgiye RIVM’nin internet sitesi olan 
www.pns.nl/hielprik sitesinden erişebilirsiniz. Bu sayfada ayrıca topuk kanı testi 
hakkındaki videoyu da seyredebilirsiniz. 
Topuk kanı testi hakkındaki sorularınızı ebenize veya jinekoloğunuza sorabilirsiniz. 
 
Topuk kanı testinin genişletilmesi 
Önümüzdeki yıllarda topuk kanı testine başka hastalıklar da eklenecektir. Bu 
genişleme hakkında daha fazla bilgiyi www.pns.nl/hielprik/uitbreiding adresinde 
bulabilirsiniz. 
 

http://www.rivm.nl/contact
http://www.pns.nl/hielprik
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İşitme testi 

Neden işitme testi? 
Çocuğunuza doğumdan sonra bir ay içinde işitme testi yapılır. 
Bu testle çocuğunuzun konuşmayı öğrenebilmesi için yeterince iyi işitip işitemediği 
ölçülür. İşitme testi ayrıca “neonatal işitme taraması” veya yenidoğanlarda işitme 
taraması olarak da adlandırılmaktadır. 
 
İşitme testini kim yapar? 
İşitme testini Jeugdgezondheidszorg (çocuk ve ergen sağlığı) kurumu (JGZ) 
sunmaktadır. Konsültasyon büronuz da buraya bağlıdır. Testi, bir tarama görevlisi 
yapar.  Bu görevli JGZ’de veya lohusa bakımı hizmetlerinde çalışan bir görevlidir. 
 
İşitme testi nerede ve ne zaman yapılır? 
İşitme testi kendi evinizde ya da konsültasyon bürosunda yapılır. Eğer işitme testi 
evinizde yapılacaksa bu test doğumdan sonra ilk hafta içinde yapılır. Tarama görevlisi 
evinize gelir. Tarama görevlisi evinize ne zaman uğrayacağını bazen size önceden 
bildirir. Aynı ziyaret sırasında çocuğunuza genellikle topuk kanı testi de yapılır. 
 
İşitme testi eğer konsültasyon bürosunda yapılacaksa bu test doğumdan sonraki ikinci 
ya da üçüncü haftada yapılır. Bunun için size bir davetiye gönderilir. 
 
Çocuğunuz hastanede mi yatıyor? 
Eğer çocuğunuz hastanede yatıyorsa işitme testi çocuğunuz eve döndüğünde yapılır. 
Bu nedenle çocuğunuzun ne zaman hastaneden çıkacağını konsültasyon bürosuna 
bildiriniz. Eğer çocuğunuz uzun süre hastanede kalacaksa işitme testi hastanede 
yapılabilir. Bu durumda konsültasyon bürosu bu hususta sizinle irtibata geçer. 
Konsültasyon bürosu sizi aramazsa konsültasyon bürosuyla kendiniz irtibata geçin. 
 
Çocuğunuz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (NICU) yatıyorsa işitme testi orada 
yapılır. İşitme testini NICU’da çalışan bir görevli yapar. 
 
İşitme testi nasıl yapılır? 
Tarama görevlisi çocuğunuzun kulağına yumuşak bir tıkaç yerleştirir. Bu tıkaç bir 
ölçüm cihazına bağlanmıştır. Bu cihaz çocuğunuzun işitmesini ölçer. Test birkaç dakika 
sürer ve acıtmaz. Çocuğunuz bunu genellikle neredeyse hiç fark etmez bile ve sakin 
bir şekilde uyumaya devam eder. 
 
Test için özel bir hazırlık yapmanıza gerek yoktur. Fakat testin yapılacağı 
odanın test esnasında sessiz olması gerekmektedir. İşitme testi en çok 
çocuğunuz sakinken ve uyurken yapılırsa etkili olur. Çocuğunuz  yatağında 

veya kucağınızda yatabilir.  

www.pns.nl/gehoortest-baby internet sayfasında işitme testi hakkında kısa 
videolar izleyebilirsiniz. 

http://www.pns.nl/gehoortest-baby
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İşitme testinin sonucu 
İşitme testin sonucu hemen belli olur. Tarama görevlisi sonucu size hemen anlatır. 
Yaklaşık her 100 çocuktan 95’ininin işitme testi sonucu hemen “yeterli” çıkar. Eğer 
işitme testinin sonucu “yetersiz” çıkarsa test yaklaşık bir hafta sonra tekrar yapılır. 
Eğer bu ikinci işitme testinin sonucu da “yetersiz” çıkarsa yaklaşık bir hafta sonra 
üçüncü bir test yapılır. Bu üçüncü test başka bir cihazla yapılır. 
 
Sonucun yetersiz çıkması çocuğunuzun kesin olarak işitme sorunu olduğu anlamına 
gelmez. Eğer üçüncü testin sonucu da tek veya her iki kulak için yetersiz çıkarsa 
bebeğinizin işitmesi Odyoloji Merkezinde ayrıntılı olarak araştırılır. Bu durumda size bu 
konu hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir. Odyoloji Merkezi işitmenin, konuşmanın ve dil 
becerilerinin araştırılması hakkında uzmanlaşmış bir kurumdur. Odyoloji Merkezlerinin 
bazıları bir hastaneye bağlı olarak çalışır. 
 
Bilmeniz gereken diğer hususlar 
 
Katılmak isteğe bağlıdır 

Çocuğunuza işitme testi yapılmasını istemiyor musunuz? Öyleyse bunu tarama 
görevlisi size geldiğinde veya sizinle randevu yapmak için size telefon ettiğinde tarama 
görevlisine söyleyiniz. 
 
Ücret 
İşitme testi için ödeme yapmanız gerekmez. 
 
Neden doğumdan kısa bir süre sonra? 
Bebeğinizin gelişimi için işitmenin iyi olması önemlidir. İşitme testiyle, işitmeyle ilgili 
muhtemel bir sorun erkenden saptanabilir. Bu ne kadar erken saptanırsa tedavi de o 
kadar çabuk başlatılabilir. Tedaviye çocuk altı aylık olmadan başlanması önemlidir. 
Yapılan araştırmalar sonucunda bunun konuşma ve dil gelişimi açısından  iyi olduğu 
anlaşılmıştır. 
  
İşitme testi sonucu %100 kesin midir? 

Eğer işitme testi sonucu “yeterli” çıktıysa bu, çocuğunuzun test yapıldığı sırada 
neredeyse kesin olarak yeterli derecede işitebildiği anlamına gelir. Yine de 
çocuğunuzun işitmesine dikkat etmeye devam etmeniz önemlidir. İşitme bozukluğu 
bazen işitme testinden sonra da gelişebilir. Neyse ki bu durum çok ender görülür. Eğer 
çocuğunuzun işitmesi hakkında bir şüpheniz varsa aile hekiminizle veya konsültasyon 
bürosuyla iletişime geçiniz. 
 
Daha fazla bilgi 
Yenidoğanlara yapılan işitme testi hakkında daha fazla bilgi RIVM’nin (Hollanda Halk 
Sağlığı ve Çevre Enstitüsü) www.pns.nl/gehoortest-babys internet sitesinde 
yazmaktadır. Burada ayrıca sıkça sorulan sorulara verilen cevapları da bulabilirsiniz. 
Sorularınız için konsültasyon bürosuna da başvurabilirsiniz. İşitme taraması hakkında 
daha fazla bilgi için NSDSK (Hollanda İşitme Engelli Çocuklar Vakfı) kurumunu da 
arayabilirsiniz: 020 574 59 45. 
  

http://www.pns.nl/gehoortest-babys
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Yasal bilgilendirme 
 
İşitme testi hakkında bilgilendirme 
İşitme testinden neler bekleyebileceğinizi bilmek yararlı olacaktır. Bu bilgi broşürünü 
bu nedenle aldınız. İnternet sitesinde (www.pns.nl/hielprik) bu tarama hakkında daha 
fazla bilgi edinebilirsiniz. Çocuğunuzun taramaya katılıp katılmayacağına siz karar 
verirsiniz. 
 
Bir bilgi kayıt sisteminde tarama verileri 
Çocuğunuzun işitme taraması verileri, yenidoğan işitme taramasına özgü bir bilgi 
sistemine kaydedilir. Bu konsültasyon büronuz tarafından yapılır. Bu sistemin amacı, 
tüm çocukların işitme taramasına zamanında katılıp katılmadıklarını ve taramanın 
doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol etmektir. Bu veriler ulusal istatistikler ve 
bilimsel araştırmalar için de kullanılabilmektedir. Bunun için yalnızca anonim veriler 
kullanılmaktadır. 
 
İşitme taramasının sonuçları, konsültasyon büronuzdaki çocuğunuzun dijital dosyasına 
da kaydedilmektedir. Bu dosyayla ilgili haklarınızı www.ddjgz.nl internet sayfasında 
bulabilirsiniz. 
 
Kişisel bilgilerin korunması 
Bilgi sisteminin güvenliği oldukça iyidir. Bu verilere yalnızca, taramanın yapılabilmesi 
için sizin verilerinize ihtiyaç duyan görevliler erişebilmektedir. Bu sistemin yöneticisi 
kişisel bilgilerinizin korunması mevzuatına uygun olarak hareket eder. Verilerinizin 
araştırma için kullanılmasını istemiyor musunuz? Veya verilerinizin veya çocuğunuzun 
verilerinin bir bilgi sisteminde kalmasını istemiyor musunuz? Bunun için ne 
yapabileceğiniz hakkında www.pns.nl/gehoortest-baby/juridische-informatie 
adresindeki internet sayfasından bilgi edinebilirsiniz. 
 
 
 
 

http://www.pns.nl/hielprik
http://www.ddjgz.nl/
http://www.pns.nl/gehoortest-baby/juridische-informatie
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En önemli hususlar 

• Çocuğunuza doğumdan kısa bir süre sonra topuk kanı testi ve işitme testi 
yapılır. 

• Topuk kanı testi ve işitme testi genellikle aynı gün evde yapılır. 
• Topuk kanı testi ve işitme testi çocuğunuzun yararınadır. Bu nedenle 

çocuğunuzun bu taramalara katılması önemlidir. 
• Katılım isteğe bağlıdır. Taramalar için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek 

yoktur. 
 
Topuk kanı testi 

• Topuk kanı testi için çocuğunuzun topuğundan bir miktar kan alınır. Bu kan 
örneği ender rastlanan birkaç ciddi hastalık için bir laboratuvarda incelenir. 

• Bu hastalıklar tedavi edilebilir hastalıklardır. Ve genellikle ilaçla veya diyetle 
tedavi edilebilmektedir. 

• Hastalıkların erken teşhis edilmesi sayesinde tedaviye çabucak başlanabilir. 
Bu sayede çocuğunuzun gelişiminde meydana gelebilecek ciddi hasarlar 
mümkün olduğunca en iyi şekilde önlenmiş olur. 

• Bu nedenle çocuğunuza doğumdan sonraki ilk hafta içinde hemen topuk 
kanı testi yapılması önemlidir. 

• Topuk kanı testinin sonucunu beş hafta içinde alırsınız. Sonuç genellikle iyi 
çıkar. Sonuçta bir anormallik çıkması halinde aile hekimi sizinle en kısa süre 
içinde iletişime geçer. 

 
İşitme testi 

• İşitme testi yapılırken çocuğunuzun kulağına yumuşak bir tıkaç yerleştirilir. 
Çocuğunuz bunu neredeyse hiç fark etmez bile. 

• İşitme testini yapan görevli sonucu size hemen anlatır. 
• İşitme testiyle, işitmeyle ilgili bir anormallik erkenden saptanabilir. 
• İyi işitebilmek, konuşmayı öğrenebilmek için önemlidir. 
• Çocuğunuzun iyi işitmediği ne kadar erken saptanırsa tedavi de o kadar 

çabuk başlatılabilir.  
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Bu broşür size hamileliğinizin sonuna doğru ebeniz veya jinekoloğunuz tarafından 
verilir. Bu broşür size ayrıca çocuğunuzun doğumunu belediyenin nüfus idaresi 
birimine bildirmeye gittiğinizde de verilir. 
 
Bu broşürün dijital versiyonu ve diğer dillere çevirileri www.pns.nl/geboorte internet 
sayfasında bulunmaktadır.   
 
 
Bu, aşağıdaki kurumun bir yayındır: 
Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü 
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl 
 
 
RIVM. Yarın için bakım bugün başlar 
 
 
Bu broşür RIVM’nin bir yayınıdır ve ebeveynlerin ve konuyla ilgili meslek gruplarında 
ve kurumlarda çalışan uzmanların işbirliğiyle hazırlanmıştır. RIVM güncel, erişilebilir, 
doğru ve tam bilgiler için büyük emek sarf etmektedir. Bu broşürün içeriği hakkında 
hiçbir hak talep edilemez 
 
Ağustos 2020 
 

http://www.pns.nl/geboorte
http://www.rivm.nl/
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