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Okul Çağı Çocuklarda Tarama Odyometri Testi 
İş Akış Şeması

•Tarama Odyometre cihazını açınız.

1. Adım: TESTE BAŞLAMA 

•Wifi bağlantısı ile cihaza okul kodu girilerek öğrenci listesini indirin.

•Cihaza indirilen çocuğa ait kimlik bilgilerini kontrol edin. (TC , ad-soyad, doğum tarihi, okul adı v.b.)

•Daha önce öğretmene verilen ve ailelerin doldurması istenen anket formundaki soruların cevaplarını sisteme giriniz.

•Girdiğiniz verileri kaydediniz.

•Cihazı teste başlamaya hazır hale getiriniz (cihazın kullanım klavuzu ve videosundaki sırayı takip ederek).

•O esnada kaydını yaptığınız çocuğu seçtiğinizden emin olunuz.

2. Adım: ÇOCUĞA AİT BİLGİLERİN CİHAZA GİRİLMESİ

•Çocuğu test hakkında bilgilendiriniz (cihazla verilen kitapçığı kullanınız).

•Kulaklığı doğru şekilde yerleştiriniz(  her zaman kırmızı sağ kulak, mavi sol kulak  demektir.)

3. Adım: TESTE HAZIRLIK

•Testi başlatınız (teste uyumu zor çocuklarda ilk olarak eğitim testi uygulayabilirsiniz).

• Çocuk testi bitirdiğinde kaydediniz. Testi uygularken tekrarlamanız gerekirse o an içinde yaptığınız son testi kaydediniz.

•Amacımız her çocuğun testten geçmesini sağlamak değil o anki işitmesini test etmektir. O yüzden de testi geçemeyen
çocuklara tekrar test yapılmamalıdır.

4. adım: TESTİN YAPILIŞI

•Bir ya da iki kulakta, herhangi bir frekansta 20 dB'de cevap alınamadıysa çocuk o testten KALDI kabul edilir.

•Her iki kulaktan geçerli frekanslarda (500-1000-2000-4000 Hz) 20 dB'de cevap alındı ise çocuk o testten GEÇTİ kabul edilir.

•Testten kalan çocuklar 48 saat sonra tekrar teste alınır. O testten de kalırsa KBB’ye sevk belgesi ile sevk edilir.

•Testi geçen çocuklar konusunda ailelere bilgi vermek üzere öğretmen bilgilendirilir.

•Risk grubundaki çocuklarda nasıl davranılacağı ile ilgili olarak Tarama Rehberine bakınız.

5. Adım: TEST SONUCU

•1:Aile İzni Yok Test Yapılmadı,    2:Test Yapılamadı,   3:Test Yapıldı,   4:Sevk,    5:Riskli Sevk

•**ÇOK ÖNEMLİ: Riskli çocuklara da test yapılacaktır. Testten geçseler de kalsalar da KBB uzmanına sevk edileceklerdir. Test
tamamlanıp veriler gönderilmeden önce her çocukla ilgili tarama testinin sonucu, tarama cihazında bulunan yere
kaydedilecektir. Eğer bu işlem yapılmazsa uygulayıcı test yaptığı her çocuk için sevk sonucunu "Ulusal İşitme Taraması Web
Sistemine" elle giriş yapmak zorunda kalacaktır.

6. Adım: SONUÇ GİRİŞİ

•Veri gönderimi; hem wifi ile direkt olarak hem de cihazın masa üstü programı ile sağlanmaktadır.

•Verileri göndermeden önce mutlaka cihazla ilgili program yüklenmiş ve bağlantısı kurulmuş bilgisayara tüm verilerin
aktarıldığından emin olunmalıdır. ÇÜNKÜ TARAMA ODYOMETRE CİHAZLARININ SINIRLI KAPASİTESİ OLUP CİHAZ İÇİNDEKİ
VERİLER BELİRLİ SAYIDAN SONRA SİLİNMEKTEDİR.

•Tarama testi tamamlandıktan, çocukla ilgili sonuç bilgileri cihaza girilip kaydedildikten ve veriler bilgisayara yedeklendikten
sonra, testin yapıldığı günün sonunda wifi /kablolu internet bağlantısı ile veriler Sağlık Bakanlığı sunucusuna, "Ulusal İşitme
Taraması Web Sistemine" işlenmek üzere gönderilir.

•Tarama testi uygulayıcısı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından "Ulusal İşitme Taraması Web Sistemine" kullanıcı girişi
yapılarak veri aktarımının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

•Aktarılan verilerden UİTP sisteminde sorunlu veriler alanına düşen veriler de kontrol edilerek düzeltilmelidir.

7. Adım: VERİ GÖNDERİMİ


