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 Metodik vəsait ilkin səhiyyə xidməti göstərən tibb işçiləri 

(pediatrlar, otorinolarinqoloqlar, ailə həkimləri, mama-ginekoloqlar, 

neonatoloqlar), o cümlədən eşitmə problemi olan uşaqların 

valideynləri üçün nəzərdə tutulub. 

 Hədəf qrupu: eşitmə problemi olan uşaqlar. 

 Metodik vəsait eşitmə problemi olan uşaqların erkən 

aşkarlanması, onlara göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətini 

yaxşılaşdırılmasına dair müasir elmə əsaslanmış tövsiyələrin 

verilməsi məqsədini daşıyır. 

İstifadə olunan terminlər 

 Sağlamlıq - Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) tərifinə 

görə “Sağlamlıq fiziki, əqli və sosial rifahın bütöv bir şəkildə 

mövcud olması, xəstəliklərin və bəlanın insan bədənindən uzaq 

olmasıdır” 

 Əlillik – ÜST-nın təsnifatına görə, insanın həyat fəaliyyətinin 

səviyyəsini və sağlamlığının məhdudlaşmasını bildirən ümumi bir 

termindir.  

 Əlil – anadangəlmə, xəstəlikdən və ya xəsarətdən doğan əqli və 

ya fiziki qüsurlar nəticəsində həyat fəaliyyəti məhdudlaşan, sosial 

yardıma və müdafiəyə ehtiyacı olan şəxsdir.  

 Sağlam yenidoğulmuş uşaqlar – doğulduqdan sonra hər hansı 

bir tibbi müdaxiləyə ehtiyacı olmayan və yaxşı həyat qabiliyyətini 

saxlayan uşaqlardır.  

 Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar – öz həmyaşıdları ilə 

müqayisədə inkişaflarında geri qalma və ya hərəki, qavrama 

(koqnitiv), kommunikativ, sensor və başqa funksiyaların pozulması 

aşkar olunan uşaqlardır. 

 Reabilitasiya – orqanizmin funksiyasının davamlı pozulması 

nəticəsində baş verən həyat fəaliyyətinin məhdudlaşmasının aradan 

qaldırılmasına, yaxud kompensasiyasına yönəldilmiş tibbi, psixoloji, 

pedaqoji, idman, sosial-iqtisadi və digər tədbirlər sistemidir.  

 ÜST-ün tərifinə görə, reabilitasiya artıq itirilmiş funksiyaların 

bərpasıdır. Reabilitasiyanın başlıca məqsədi əlillərin və sağlamlıq 

imkanları məhdud uşaqların sosial adaptasiyası və sosial statusunun 

reabilitasiya olunmasıdır.  
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 Sosial reabilitasiya – əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını, onlara cəmiyyətin 

həyatında iştirak etmək üçün digər vətəndaşlarla bərabər imkanlar 

yaradılmasını təmin edən tədbirlər sistemidir.  

 Tibbi reabilitasiya – orqanizmdə anadangəlmə, yaxud sonradan 

baş verən xəstəlik və ya zədələr nəticəsində pozulmuş funksional 

qabiliyyətlərin tibbi və digər metodlara reabilitasiyasına və 

kompensasiyasına yönəldilmiş tədbirlər sistemidir. 

 Sosial müdafiə – əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 

uşaqların həyat fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının aradan 

qaldırılmasını, kompensasiya edilməsini, cəmiyyətin həyatında 

onlara digər vətəndaşlarla bərabər imkanlar yaradılmasını nəzərdə 

tutan iqtisadi, sosial və hüquqi dövlət təminatları sistemidir. 

 Skrininq – profilaktik tibbin əsas sahələrindən biridir. Klinik 

əlamətlər meydana çıxanadək xəstəliyin skrininq yolu ilə 

aşkarlanması uşaq əlilliyinin qarşısını erkən almağa və ölkə 

büdcəsindən ayrılmış böyük vəsaitlərin qənaətinə gətirir. 

Ümumi müddəalar 

 ÜST-ün məlumatına görə dünya əhalisinin 15%-də (2010-cu ildə 

aparılan tədqiqatlara əsasən) əlilliyin hər hansı bir forması qeyd 

olunur.  

 Uşaq əlilliyinin araşdırılmasına görə əlillik 5,1%-də qeyd olunur 

ki, bunlardan 0,7%-də əlillik ağır formadadır. Bu araşdırılmanın 

nəticələri “Xəstəliklərin qlobal təsiri haqqında məruzə”də verilir.  

 Əsas faktlar: 

 Dünyada 360 milyon insan eşitmə problemindən əzab çəkirlər 

 Eşitmənin itməsi genetik səbəblərdən, doğuş zamanı 

fəsadlaşmalardan, həmçinin bəzi infeksion xəstəliklər nəticəsində 

inkişaf edə bilər, məsələn, xroniki qulaq infeksiyaları, həmçinin 

bəzi dərman vasitələrinin istifadələri 

 Eşitmənin (şayiənin) itməsi olan bütün hadisələrin yarısını ilkin 

profilaktika çərçivəsində qarşısını almaq olar. 

 Eşitmənin (şayiənin) itməsiylə olan insanlar üçün faydalı eşitmə 

aparatları, koxlear implantatlar və başqa köməkçi vasitələr ola 

bilər; subtitrlər və təlim (təhsil) jestlərin dilinə, həmçinin təlimdə 

(təhsildə) köməyin və sosial dəstəyin başqa formaları. 



5 

 Azərbaycanda 18 yaşı tamam olmamış uşaqların ümumi sayı 

2.730.000 nəfər olub (2010 il), bütün əhalinin 30%-ni təşkil edir. 

Azərbaycanda hər il təxminən 8 min uşaq əlil kimi ilkin qeydə alınır 

(Cədvəl 1). Ümumilikdə, ölkə üzrə əlilliyi olanların 12 %-i (təxminən 

63 min nəfəri) uşaqlardır. Onların yalnız 12 minə yaxını təhsilə cəlb 

olunur və böyük əksəriyyət təhsildən kənarda qalır.  

 13 yaşa qədər olan uşaqlar arasında əlil kimi qeydə alınanların 

sayı son illər təxminən 50% artıb. Beləki, 2010-cu ildə bir ilə 4 min 

800 uşaq qeydə alınmışsa, 2013-cü ildə bu göstərici 7 min 400 nəfərə 

çatıb.  

Cədvəl 1. SN-nin 2010-cu il məlumatına görə: Azərbaycanda 

uşaq əlilliyinin artması müşahidə olunur 

Patologiya Cəmi 
Yaş kateqoriyası 

1,5 yaşa qədər 1,5-3 yaş 

Eşitmə problemi olan insan 1 088 16 71 

Zəif eşidən uşaqlar 2 369 19 118 

Patologiya 

Yaş kateqoriyası 

5 yaşa 

qədər 

(2010) 

5 yaşa 

qədər 

(2011) 

1,5-3 

yaş 

(2010) 

1,5-3 

yaş 

(2011) 

4-6 

yaş 

(2010) 

4-6 

yaş 

(2011) 

Eşitmə 

qabiliyyəti 

olmayan 

uşaqlar 

16 14 71 60 144 168 

Zəif eşidən 

uşaqlar 
19 18 118 103 285 290 

 Erkən uşaqlıq dövrü çox vacib mərhələdir. Bu dövrdə hərəkətlər, 

qavrama, şəxsiyyətin formalaşması mərhələsi, dərketmə, danışma və 

s. kimi funksiyalar inkişaf etməyə başlayır. Erkən adekvat yardım 

uşağın psixofiziki inkişafındakı pozuntuları kompensasiya edir və 

bununla da ikincili pozuntular aradan qaldırır. Həmçinin müasir elmi 

tədqiqatlar göstərir ki, uşaq həyatının ilk 3 ili kritik dövrlərin 

zənginliyi ilə fərqlənir. 

 Kritik dövr – sinir sistemi və beyin neyronlarının və 

sinapslarının düzgün inkişafı üçün xüsusi stimullar və ya hissi 
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qıcıqlar tələb olunan dövrdür. Əgər stimulyasiya baş vermirsə, bu 

neyronlarda əlaqə əlamətlərin və bacarıqların inkişafı baş vermir və 

ya əhəmiyyətli dərəcədə ləngimiş olur. Ləngimə adətən daimi 

xarakter daşıyır və sonrakı müdaxilə ilə bərpa olunmur. Buna görə 

də, müdaxilə nə qədər tez edilərsə, bir o qədər də uşaq üçün effektli 

olar, çünki: 

 Uşağın yaşı artdıqca onun orqanizminin “plastiklik” imkanları 

məhdudlaşır 

 Uşağın yaşına uyğun bacarıqlarının formalaşması ləngiyir 

 Fərdə və fərdin ətraf mühitə olan sosial tələbləri artır 

 Aşağıdakıları nəzərə alaraq erkən müdaxilə uşaq həyatının ilk 

günlərindən və həftələrindən başlanmalıdır və nəticədə: 

 Uşağın psixomotor inkişafındakı pozulmalar daha effektiv 

kompensasiya olunur  

 İkincili pozulmalar yüngülləşir və ya onların tamamilə qarşısı 

alınır 

 Erkən müdaxilə proqramlarının, inteqrasiyalı məktəbəqədər təhsil 

və valideynlərə dəstək xidmətlərinin təşkili dövlətə uşağın xüsusi 

müəssisəyə yerləşdirilməsindən daha ucuz başa gəlir 

 Ailənin keçirdiyi stressi və cəmiyyətdən təcrid olunmasını aradan 

qaldırır. 

Beləliklə, erkən müdaxilə sistemi bir neçə məsələnin həllinə 

yönəlir: 

 Uşaqların psixofiziki inkişafındakı problemlərin erkən 

aşkarlanması və diaqnostikası; 

 Diaqnozun vaxtında müəyyənləşdirilməməsi aşağıda 

göstərilənlərlə nəticələnə bilər: 

 Müalicənin gecikdirilməsi 

 Abilitasiya və reabilitasiya tədbirlərinin ləngidilməsi 

 Fərdin həyat fəaliyyətinin məhdudlaşması 

 Uşaqda geriqalmanın müəyyənləşdirilməsi ilə məqsədyönlü 

fəaliyyətə başlanması arasındakı müddətin maksimum 

azaldılması, valideynlərə təlimin keçirilməsi; 

 Uşaq doğulduqdan sonra və bütün həyatı boyu onun təhsili üçün 

müvafiq mühitin yaradılması. 

Uşaqda inkişaf problemlərinin və pozuntularının erkən 

aşkarlanması prosedurları bütün uşaqlar üçün mütləq olan tibbi 
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skrininq prosedurları ilə yanaşı aparılan skrininq müayinələri 

şəklində təşkil edilməlidir.  

RİSK FAKTORLARI 

I. Tibbi faktorlar: 

 İrsiyyət və ya irsi meyillilik (genetik sindromlar və xromosom 

aberrasiyaları, sinir sisteminin irsi-degenerativ xəstəlikləri və s.) 

 Antenatal: birinci hamiləlik zamanı ananın yaşının 18-dən aşağı, 

35-dən yuxarı olması, hamiləliyin qeyri qənaətbəxş keçməsi 

(toksikoz, hamiləliyin pozulması təhlükəsi, bətndaxili 

infeksiyalar), dölyanı mayenin vaxtından tez axması 

(uzunmüddətli susuz dövr) və s.  

 İntranatal və postnatal: doğuş prosesinin qeyri-qənaətbəxş 

keçməsi, doğuş travmaları, doğuş zamanı hipoksiya, vaxtından 

əvvəl doğulma (az çəki, xüsusilə dölün hestasiya yaşı 30 həftədən 

az), Apqar şkalası üzrə aşağı göstəricilər (5-ci dəqiqədə 3 baldan 

az), az çəki ilə doğulma (bətndaxili hipotrofiya), asfiksiya, 

yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi və s. 

 Anada qalxanabənzər vəzin patoloqiyaları (hipotireoz, 

hipertireoz, autoimmun tireoidit, endemik ur və s.) 

 Uşaqda olan xəstəliklər: İİV, irsi xəstəliklər və maddələr 

mübadiləsi xəstəlikləri, MSS-nin xəstəlikləri (kəllə-beyin 

travmaları, neyroinfeksiya, kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsi, 

hidrosefaliya, mikrosefaliya, baş beyinin inkişaf qüsurları, digər 

orqanlar və sistemlərin inkişaf anomaliyaları, müxtəlif etiologiyalı 

mərkəzi ifliclər, epilepsiya və s.).  

II. Sosial faktorlar: 

 Ailə problemləri: valideynlər tərəfindən qayğının az olması, 

qeyri-düzgün tərbiyə, zorakılıq, ailədə əlaqələrin olmaması, 

valideynlərin alkoqol və narkotik maddələrdən istifadəsi, uşaqlar 

və valideynlər arasında konfliktlər, arzu olunmayan hamiləlik və s.  

 Qaçqınlıq, çoxuşaqlılıq və digər sosial risk qrupundan olan ailələr  

 Valideynlərin təhsil səviyyəsinin aşağı olması və s.  
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III. Ətraf mühitin arzu olunmayan faktorları: 

 Sənaye istehsalının toksiki məhsulları 

 Radiasiya 

 Yüksək dərəcəli səs-küy və s.  

İnkişaf geriliyi olma ehtimalı yüksək olan uşaqlar 

 Eşitmə qabiliyyətinin 2-4-cü dərəcəli zəifləməsi 

 Görmə qabiliyyətinin itirilməsi, zəifləməsi 

 Hər hansı etiologiyalı serebral və spinal ifliclər 

 Genetik sindromlar və xromosom aberrasiyaları 

 Sinir sisteminin irsi-degenerativ xəstəlikləri 

 İnkişafın anadangəlmə anomaliyaları: 

 MSS inkişafının anomaliyaları  

 Digər orqan və sistemlərin inkişafının anomaliyaları 

 MSS-nin ağır orqanik (üzvi) zədələnmələri 

 Epilepsiyanın bədgedişli formaları 

 Ətrafdakılarla ünsiyyətdə ciddi çətinliklər, erkən uşaq autizminə 

şübhə 

Eşitmənin insan həyatında rolu  

 Eşitmə analizatorunda hər hansı bir problem aşkarlandıqda digər 

hissiyyat analizatorları öz funksiyalarını gücləndirmiş olur. Eşitmə 

problemli insanlar dünyanı görmə, hiss etmə və iy bilmə vasitəsi ilə 

dərk edə bilirlər. Kiçik uşaqlarda eşitmənin qismən, yaxud tam 

(karlıq) itirilməsi intellektin azalmasına və əqli inkişafın ləngiməsinə 

səbəb olan yeganə fiziki qüsurdur. Karlıq uşağın öz nitqini və 

ətrafdakıların danışığını eşitmək imkanlarını kəskin surətdə azaldır. 

Belə uşaqlar əsasən danışmırlar. 

 Ünsiyyət - məlumatın sadə mübadiləsidir, ona ğörə də qeyri-

ixtiyari olaraq insanlar zəif eşidən müsahiblə söhbətdən qaçırlar. 

Eşitmə problemi olan uşaqlar həmyaşıdları ilə münasibətdə çətinlik 

çəklirlər.  

 Qavrama - “eşitmə”yə proses kimi baxdıqda görürük ki, səsin 

qavranması görmə obrazından asılı olmaya bilər. Səs xarici qulaq 

keçəcəyinə daxil olaraq, təbil pərdəsinin titrəyişinə səbəb olur. Bu 

titrəyiş eşitmə sümükcükləri vasitəsi ilə ilbizin oval pəncərəsinə 
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ötürülür. Onun membranı limfatik mayeni hərəkətə gətirir, o isə tüklü 

hüceyrələri qıcıqlandırır. Nəticədə eşitmə sinirinin oyanması baş 

verir, bu oyanma beyinin eşitmə mərkəzinə elektrik impulsları 

şəklində ötürülür. Eşitmə problemi olan uşaqlarda dərs qavrama 

prosesləri azalır, qiymətlər aşağı olur.  

 Danışıq - və onun dərk olunma qabiliyyətinin inkişafı dedikdə, 

ən birinci normal eşitmənin varlığı nəzərdə tutulur, diqqətdən qaçmış 

anadangəlmə və ilkin yaşlarda qazanılmış eşitmə problemləri nəinki 

danışıq ünsiyyətini ciddi pozur, həmçinin insanın sosial statusuna da 

xələl yetirir, belə uşaqlar özlərini tənha, lazımsız, sosial həyatdan  

təcrid olunmuş hiss edirlər. 

 Orientasiya - hər hansı bir səsi eşidərək vaxtında çevrilməklə 

toqquşmanın qarşısını ala bilir. 

 İqtisadi - hər hansı bir təhsil alma imkanı məhdud olduğu üçün 

eşitmə qabiliyyətində problemləri olan uşaqlar sonrakı həyatlarında 

işlə təmin olunmaq ehtimalı azalır. Belə insanlar arasında işsizlik 

faizi daha yüksəkdir.   

Eşitmə problemlərinin yaranma səbəbləri 

 Eşitmə problemlərinin yaranma səbəblərini iki yerə ayırmaq olar: 

anadangəlmə və qazanılan 

 Anadangəlmə səbəblər anadan olduqda və ya dərhal sonra 

əmələ gələn eşitmə problemləridir. Bura irsi və ya qeyri irsi genetik 

faktorlar, hamiləlik və doğuş zamanı fəsadlar daxildir. O cümlədən:  

 Bətndaxili mərhələdə eşitmə orqanının düzgün inkişaf etməməsi 

(irsi təsir)  

 Ananın hamiləlik zamanı qızılca, məxmərək, sifilis və digər 

infeksion xəstəliklərin keçirməsi 

 Anadan olduqda az çəki 

 Hamiləlik zamanı aminoqlikozidlərin, sitostatiklərin, 

diuretiklərin, malyariya əleyhinə olan ototoksik dərman 

vasitələrin qeyri düzgün qəbulu  

 Neonatal dövrdə eşitmə sinirinin zədələnməsinə səbəb olan 

ağır sarılıq 

 Yenidoğulmuşun mexaniki zədələnmələri 
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 Ananın hamiləlik dövründə alkoqoldan, tütündən və digər zərərli 

vərdişlərdən istifadə etməsi 

 Anada qalxanabənzər vəzin patoloqiyaları 

Qazanılan səbəblər hər bir yaş dövründə ola bilər, bunlar 

aşağıdakılardır: 

 uşağın meningit, qızılca, skarlatina, qrip və digər infeksion 

xəstəliklərin keçirilməsi 

 qulaqların xronik infeksiyası, o cümlədən orta qulağın otiti 

 uşağın ototoksik dərman vasitələrinin qeyri-düzgün qəbulu 

 başın və qulağın fiziki travması 

 yüksək səs-küy, qulaqcıqlardan istifadə edərək musiqiyə qulaq 

asmaq 

 Eşitmə problemli insanlar 3 yerə ayrılır  

 tam eşitməyən (tam karlıq) 

 zəif eşidən  

 eşitməni itirənlər 

 Karlıq eşitmə orqanın bətndaxili dövrdə düzgün getməyən 

inkişafının nəticəsidir və eşitmənin ən ağır pozulmasıdır. Tam 

eşitməyən insanların nitq aparatında heç bir üzvi pozğunluq olmur. 

Yəni lallıq eşitməməyin nəticəsində yaranır. Eşitməyən insan hər 

hansı bir nitqi təqlid edə bilməz. 

Eşitməyən insanlardan fərqli olaraq zəif eşidən insanlarda eşitmə 

tam itmir. Yəni insan müəyyən bir məsafədən də olsa səsləri eşidir. 

Həmçinin bu insanların eşitməsi tam itmədiyinə görə məhdud da olsa 

nitq ehtiyyatları olur. Zəif eşidən insanlar eşitmə aparatından daha 

rahatlıqla istifadə edir və cəmiyyətə daha tez adaptasiya olunurlar. 

Zəif eşitmə bir qulağın və ya hər iki qulağın müəyyən dərəcədə 

zədələnməsi nəticəsində yaranır. 

 Kiçik uşaqlarda eşitmənin qismən, yaxud tam (karlıq) itirilməsi 

intellektin azalmasına və əqli inkişafın ləngiməsinə səbəb olan 

yeganə fiziki qüsurdur. Karlıq uşağın öz nitqini və ətrafdakıların 

danışığını eşitmək imkanlarını kəskin surətdə azaldır. Belə uşaqlar 

danışmağı da çətin öyrənirlər.  

 Uşaqlarda eşitmə problemlərini əsasən valideynləri qeyd edir. 

Subyektiv şikayətlər isə eşitmənin pisləşməsindən, qulaqlarda səs- 
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küy olmasından, müvazinətin pozulması və başgicəllənmədən ibarət 

olur. 

 Anadangəlmə və ya sonradan qazanılmış eşitmə problemi olan 

şəxslərə eşitmə qabiliyyətini qaytaran daxili qulagın protezləşməsi 

(koxlear implantasiya) əməliyyatı həyata keçirilir. 

 Uşaq danışmağa başlamadan müdaxilə olmalıdır. Ən gec 2 yaşına 

qədər əməliyyat etmək lazımdır. Çünki bu, uşağın nitqinə də təsir 

edir.  

 Hal hazırda Azərbaycan Respublikası Tibb Universitetinin Tədris 

Cərrahiyyə klinikasında qulaq burun boğaz xəstəlikləri şöbəsində 

dövlət hesabına eşitmə testləri və digər müayinələr aparılır. 

http://sehiyye.gov.az/main/1339-koxlear-implant-schlkmizdu-uğurla-

icra-olunur.html  

Diaqnostika (erkən aşkarlanma) 

 Erkən aşkarlanma körpənin 6 ayınadək eşitmə probleminin olub 

olmamasının təyin edilməsidir. Bunun üçün aşağıdakı tədbirlərin 

aparılması məqsədəuyğundur: 

1. Audioloji skrininqin aparılması. Skrininq doğum evlərində zəif 

eşitmə və karlıq ehtimalının müəyyənləşdirilməsi və sonradan 

belə uşaqların poliklinikalarda dispanser müşahidəsini nəzərdə 

tutur. Hər hansı bir normadan kənara çıxma halı olduqda daha 

dərin audioloji müayinələr üçün uşağın müvafiq mərkəzlərə 

yönləndirilməsi. 

2. Protezləşmə. Eşitmə aparatlarından istifadə edilməsi.  

3. Psixoloji və tədris dəstəyin göstərilməsi. Kar və zəif eşitmə 

qabiliyyətli uşaqlar üçün ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə danışıq 

qabilliyətinin və səslərin qavranmasının yaxşılaşdırılması 

məqsədilə xüsusi korreksiyaedici məşğələlərin keçirilməsi 

 Erkən aşkarlanma və müvafiq tədbirlərin görülməsi eşitmənin 

itirilməsinin uşağın inkişafına və müvəffəqiyyətlərinə təsirinin 

minimallaşdırılması üçün əsas faktorlarıdır. Digər tərəfdən jestlər 

dilini öyrənməsi kar uşaqlara ailə üzvləri ilə birlikdə əlçatan 

olmalıdır; onlar dodaqdan şifahi danışığı başa düşməli, yazı və çap 

olunmuş sənədləri oxumağı bacarmalıdırlar. Həmçinin televizorda 

subtitrlərin və surdoloji tərcüməninn olması xəbərlər və digər 

informasiyaları almağa kömək edəcək.    
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 Əgər uşaq risk qruplarından birinə aiddirsə, eşitmə qüsuru aşkar 

olunubsa, yaxud nitq qabiliyyəti inkişafdan qalıbsa, loqopedik 

problemləri varsa, həmyaşıdlarına nisbətən az inkişaf edibsə, mütləq 

mütəxəssisə müraciət etmək və eşitməni tam müayinə etmək 

lazımdır. 

 Burada da önəmli məqam vaxtında diaqnozun qoyulmasıdır. 

Uşaqda 5 yaşına qədər eşitmə azlığı olubsa və sinirlər bu müddətdə 

istifadə olunmayıbsa, o zaman əməliyyatdan əldə etmək ehtimalı 

azalır. 

 Təəssüf ki, ölkəmizdə eşitmə problemi olan uşaqların böyük 

qismini yalnız 3 yaşdan sonra aşkar edirlər. Əksər hallarda belə 

uşaqlara kömək etmək mümkün olmur. Amma onlar üçün 

eşitmələrini tamamilə itirməmək məqsədilə daimi nəzarətdə olmaq 

və eşitmə cihazlarından istifadə etmək vacib sayılır. Belə uşaqlarda 

bu qədər uzun zaman müddətində spesifik psixologiya formalaşır və 

onlar üçün eşitməsi normal olan uşaqların mühitinə uyğunlaşmaq 

çətin olur. Pis eşidən uşaqları yenidən öyrətmək çox çətindir, çünki 

onlarda kifayət qədər eşitmə təcrübəsi yoxdur.  

 Yenidoğulmuşda eşitməni tədqiq etmək çox vacibdir ki, 

anadangəlmə qüsurlar vaxtında aşkar edilsin. Hətta valideynlər belə 

aşağıdakı hallara diqqət yetirsələr, uşaqda eşitmənin pozulmasından 

şübhələnə bilərlər: körpə oyaq olanda yüksək səslərə necə reaksiya 

verir və yaxud ümumiyyətlə reaksiya verirmi? Uşaqlar 3 aylığında 

müxtəlif səslər tələffüz edir, yaxud uğuldayırlar. Kar olan uşaqlar heç 

bir səs çıxarmırlar. 

Obyektiv müayinə metodları 

 Kiçik yaşlı uşaqlarda Otoakustik emissiya (OAE) və BERA 

müayinəsi, nisbətən böyük uşaqlarda isə əlavə olaraq uşaq 

audiometriyası  üsulları zəruri hesab olunur və aparılır. Bu metodlar 

həm ilkin diaqnostika, həm də xəstəliyin proqressivləşməsinin 

vaxtında təyin edilməsi nöqteyi-nəzərindən çox əhəmiyyətlidir. 

 OAE və BERA obyektiv müayinə metodları olmaqla, səs qıcığına 

qarşı daxili qulağın (OAE) və beyin kötüyünün (BERA) cavab 

reaksiyalarını qeyd edərək yeni doğulmuş və kiçik yaşlı uşaqlarda 

eşitmənin patologiyasını aşkar edir. Bu müayinələri uşaq anadan 

olduqdan dərhal sonra da aparmaq mümkündür. BERA belə obyektiv 
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müayinələrin ən həssasıdır və eşitmə azlığını və karlığı aşkar edən 

əvəzsiz metoddur.  

 Müayinələrin əsas məqsədi eşitməni itirilməsinin dərəcəsini, 

xüsusiyyətini müəyyən etməkdir. Müayinə üsulunun seçilməsi uşağın 

yaşından və inkişafından asılıdır. Yaxşı eşitmə və karlıq arasındakı 

pozulmaların bir sıra dərəcəsi var. Erkən yaş dövründə eşitmənin 

hətta cüzi dərəcədə azalması danışıq qabilliyətinin normal inkişafının 

pozulmasına gətirə bilər. 

 Yaş qrupundan asılı olaraq audiometriyanın aşağıdakı növləri 

var: 

 Saf səs audiometriyası - Eşitmənin dəyərləndirilməsində saf 

səslərin istifadəsinə əsaslanan standart davranış testidir. 5 yaşdan 

yuxari şəxslərdə qulaqlıqlardan istifadə edərək eşitmə azlığının 

dərəcəsi və tipi təyin edilir. 

 Oyun audiometriyası - Az yaşlı uşaqlarda oyunla şərtlənmiş saf 

səs audiometriyasıdır. Əsasən 3 - 6 yaş arası uşaqlarda aparılır . 

 Davranış audiometriyası - 6ay - 4 yaş arası uşaqlarda sərbəst 

sahədə səs gücləndiricilərlə saf səslərin göndərilməsinə əsaslanan 

eşitmə müayinəsidir. 

 Sərbəst sahədə eşitmənin müayinəsi audiometriyanın tərkib 

hissəsi olub, 6 aydan 4 yaşa qədər olan uşaqlarda (qulaqlıq taxa 

bilməyən uşaqlarda) həyata keçirilir. Bu zaman uşaq valideynlə 

birlikdə sərbəst sahədə masa arxasında yerləşdirilir. Ondan bir metr 

aralı məsafədə səs gücləndiricilər qoyulur. Müxtəlif desibellərdə və 

tezliklərdə səslər göndərməklə uşağın səsə reaksiyası aşkarlanaraq 

eşitmə haqqında ümumi məlumat əldə edilir. Bundan başqa, bu 

üsulun köməyi ilə eşitmə cihazı istifadə edən və koxlear implant 

əməliyyatı olunmuş şəxslərin də cihazlı müayinəsini apararaq, 

cihazdan hansı dərəcədə fayda görmələrini aşkarlamaq mümkün olur. 

 Otoakustik emissya (OAE). Obyektiv müayinə metodudur. 

Xarici qulaq keçəcəyinə yerləşdirilən prob vasitəsilə koxleada 

yerləşən xarici tük hüceyrələrinin çalışıb-çalışmadığı müəyyən 

olunur. 

 BERA. Ya təbii, ya da sedasiya yuxu şəraitində aparılan obyektiv 

müayinə metodudur. Alına və mastoid uzərinə yerləşdirilən kiçik 

elektrodlar və qulağa qoyulan qulaqlıq ilə səslər göndərilərək eşitmə 

sinirinin bioelektrik potensialları qeyd edilir. Bu müayinə hər yaş 
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qrupundan olan şəxslərə tətbiq oluna bilər. Eyni zamanda psixoloji 

problemli, zehni inkişafdan geri qalmış, simulyasiya edən şəxslərə və 

eşitmə testi aparılması mümkün olmayan uşaq xəstələrə də heç bir 

zərər vermədən tətbiq olunur. 

 Timpanometriya - müayinəsi vasitəsilə orta qulaq təzyiqinin 

ölçüsü və akustik reflekslərin təyini aparılır. Müxtəlif orta qulaq 

patologiyalarının meydana çıxmasında çox önəmli bir müayinə 

metodudur. Xarici qulaq keçəcəyinə prob yerləşdirilərək 

timpanoqram çəkilir.Timpanoqramın tiplərinə görə orta qulaqda baş 

verən patoloji prosses haqqında məlumat əldə etmək olur. 

Eşitməyən uşaqla normal uşağın səs reaksiyaları, 1-ci 2-ci ayda 

demək olar ki, eyni səviyyədə olur. Lakin vaxt keçdikcə uşaq ona 

yönəlmiş nitqi anlaya və öz səsini duya bilmədiyi üçün tədricən 

uşaqda kəkələmələr, anlaşmaz səslər, normal uşaqdan fərqli olaraq 

itir və ən bəsid səs reaksiyaları qalır. Yəni nitqin inkişaf 

mərhələlərində qüsur tədricən özünü göstərir. Valideyn özü uşağın 

eşitmə problemini müəyyənləşdirməyə çalışmalıdır. 

Uşağın oyuncağa olan reaksiyasından onun səsləri qavrayıb 

qavramamasını başa düşmək olar. Bundan başqa yüksəkdən qapı 

döyülməsinə, yerə düşən əşyaya, ayaqların yerə bərk çırpılmasına 

göstərdiyi reaksiyanı onun eşitməsinə aid etmək olmaz. Belə ki, hətta 

ağır eşitmə problemi olan insanlar da bu səslərə reaksiya verə bilir. 

Lakin bu o demək deyil ki, uşaq eşidir. Sadəcə o bu əşyalardan 

duyulan vibrasiyanı hiss edir. Valideyn uşağının eşitməsini pıçıltı, 

adi səs və danışıqla müayinə edə bilər. Uşağa arxadan 5-6 metr 

məsafədən yaxınlaşıb pıçıltı ilə ona tanış sözlər deyir. Əgər uşaq 

deyilənləri təkrar etmirsə o zaman uşağa 1-metr məsafədən yanaşıb 

həmin sözləri təkrar etmək lazımdır. Lakin bu dəfə pıçıltıyla yox adi 

danışıq səsi ilə tələffüs etmək lazımdır. 

Əgər müayinəni bir nəfər aparırsa səs stimullarına reaksiyanı 

görmək üçün uşağın önündə durmalıdır.  

Körpədə aşağıda göstərilən hallar baş veribsə onda eşitmə 

qüsurunun olması ehtimalı xeyli artmış olur: 

 Körpənin üzündə normal olmayan görünüş 

 Körpənin 5 gündən çox reanimasiya modulunda qalması 

 Körpəyə vena daxilinə ototoksik antibakterial vasitələrin 

yeridilməsi 
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 Körpənin meningit keçirməsi 

 Körpədə nevroloji qüsurların olması 

 Körpənin 9 günündən 2 yaşına qədər ağır kəllə-beyin travma 

alması 

 Körpənin qulağından maye gəlməsinə səbəb olan, 3 aydan çox 

davam edən və xroniki hal alan qulaq infeksiyasına yoluxması 

Müalicə 

Burada vacib olan eşitmə azlığının səbəbinin orta, yaxud daxili 

qulaqda olmasını müəyyən etməkdir. Əgər orta qulaqda problem 

varsa, eşitmə cihazından daimi istifadə etməklə və orta qulaqda 

aparılan plastika əməliyyatları ilə 80-90%-ə qədər müsbət nəticə 

almaq mümkündür. Ancaq daxili qulaq problemlərində yuxarıda 

sadalanan müayinələri aparmaqla eşitmə dərəcəsini təyin etmək və 

müalicəni buna əsasən istiqamətləndirmək lazımdır. Son on illiklərdə 

ağır dərəcəli eşitmə problemi olanlarda və kar insanlarda Koxlear 

implantasiya əməliyyatı uğurla tətbiq olunur. Bu əməliyyat həm 

uşaqlarda, həm də böyüklərdə aparılır. Əməliyyat vasitəsilə daxili 

qulağa xüsusi elektrodlar yeritməklə eşitməni təmin etmək 

mümkündür. 2-3 yaşına qədər implantasiya olunmuş uşaqlar çox 

zaman normal məktəbə gedirlər və heç bir nitq qüsurları olmur. 

Mümkün qədər erkən dövrdə (3-4 aylığından) eşitmə aparatı 

quraşdırılmalı və bərpa proqramı hazırlanmalıdır. Eşitmə hissini 

inkişaf etdirmək üçün mütləq xüsusi məşğələlər keçirilməli, eyni 

zamanda şifahi nitq və müəyyən yaşdan sonra oxumaq vərdişləri də 

formalaşdırılmalıdır. Səslərin düzgün tələffüzü, səsin formalaşması 

və xüsusiyyətlərinin korreksiyası üçün “Görünən danışıq” adlı 

kompüter kompleksi hazırlanmışdır. Kompleks 2 yaşından 

başlayaraq, ağır eşidən və kar uşaqlar, məktəblilər və böyüklər üçün 

nəzərdə tutulmuşdur və şifahi nitqi zəif eşidənlər üçün, loqopedik 

təcrübədə və xarici dillərin öyrənilməsində istifadə olunur. Bu, səsin 

korrektə edilməsi üçün fonoloji çalışmalardan ibarətdir. 

ABŞ-da doğum evlərində aparılan eşitmə skrininqinin 

nəticələrinə görə, hər yüz yeni doğulmuş uşaqdan birində eşitmənin 

anadangəlmə qüsurlarına rast gəlinir. Eşitmə problemli uşaqların 

hərtərəfli müayinəsi həkim tərəfindən aparılmalıdır. Lakin, həkimə 



16 

müraciət etməmişdən öncə hər bir valideyn özü uşağın eşitmə 

problemini müəyyənləşdirməyə çalışmalıdır (Əlavə 1). 

Bir çox valideynlər ən əsas uşaqların onlara reaksiya 

verməməsindən şikayətlənirlər. Eşitmə problemli insanlar eşidə 

bilmədikləri üçün ətrafdakı insanlara qarşı bəzən agresiv olurlar. 

Belə insanlarda yaddaş zəifliyi və diqqətin dağınıqlığı biruzə verilir. 

Bundan başqa valideynlər jest dilini bilmədikləri üçün və uşaqlarında 

bu dili öyrənməsini istəmədikləri üçün onlarla ünsiyyətə girmək daha 

da çətinləşır. Bu da müəyyən problemlərin yaranmasına səbəb olur. 

Eşitmə problemi olan bir uşaq, danışmağı öyrənə bilməz və 

ətrafıyla ünsiyyətdə problemlər yaşayar. Odur ki, uşağınız doğulduğu 

ilk gündən etibarən onu daim nəzarətdə saxlamalı, şübhəli bir hal 

müşahidə etdikdə həkimə müraciət etməlisiniz. Onu da qeyd edək ki, 

vaxtında müdaxilə edildiyi təqdirdə eşitmə qüsuru ilə doğulan 

uşaqların böyük əksəriyyəti bir müddət sonra normal eşitməyə 

başlayırlar. Körpənin eşitmə problemi ilə doğulmasının bir çox 

səbəbləri var. Bunlar müəyyən anaların günahı ucbatından baş verir. 

Məsələn qadın hamiləlik zamanı qırmızı və soyuq qidalarla 

qidalanırsa, spirtli içkilərə və siqaretə meyllidirsə bu uşağın 

problemli doğulma riskini xeyli artırır. Uşağın zəif eşitməsinin bir 

səbəbi də genetik faktorlarla əlaqədardır. Belə ki, valideynlərdən 

birində uşaq vaxtı eşitmə problemi olubsa bu mütləq özünü körpədə 

də göstərəcək. 

İlk öncə körpələrdə eşitmə problemini aşkarlayan ana həkim-

surdoloqa və ya LOR həkiminə müraciət etməlidir. Eşitmə problemli 

insanlar dispanserdə qeydiyyatdan keçir, onların eşitmə dərəcələri 

yoxlanılır, xüsusi eşitmə cihazları təyin olunur və bəzən eşitmə 

cihazları ilə təmin də olunurlar. Həmin dispanser qeydiyyatına alınan 

uşaqlar xüsusi göndərişlə eşitmə qabilliyəti pozulmuş körpələr evi 

uşaq bağçasına göndərilir. Məktəb yaşına çatan uşaqlar isə xüsusi 

tibbi komissiyadan keçdikdən sonra xüsusi məktəblərə göndərilir. 

Surdoloq eşitməyən insanları müalicə edən həkimdir. O, eşitmə 

aparatını seçir, tənzimləyir, eşitmə problemini həm müayinə həm də 

müalicə edir.Surdo pedaqoq isə eşitmə problemli insanların təlim-

tərbiyyə və təhsili ilə məşğul olan mütəxəssisdir. Surdo-pedaqoq 

eşitməyən insanlara hərtərəfli şıfahi nitqi, sözləri düzgün tələffüz 

etməyi, saymağı, dodaqdan oxumağı və onların ana dili sayılan jest 

dilini öyrədir.  
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Uşaqlar arasında əlilliyin profilaktikası 

 Uşaqlarda əqli inkişafın gizli qüsurlarını, hiss üzvlərinin, hərəkət 

sisteminin pozulmalarını erkən aşkar etmək, uşaqların sağlamlıq 

vəziyyətini dinamik müşahidə etmək, uşaqların sağlamlıq 

imkanları məhdudluğunun səviyyəsini azaltmaq məqsədilə 

uşaqların icbari dispanserizasiyası həyata keçirilir. 

 Mütəxəssislər tərəfindən tərtib olunan fərdi reabilitasiya 

proqramlarının əsasında səhhətində, fiziki, yaxud əqli inkişafında 

hər hansı pozulma olan uşaqlara lazımi tibbi, pedaqoji, psixoloji, 

hüquqi, sosial və digər göstərilən yardımın metodları, forması, 

həcmi və müddəti müəyyən edilir.  

 Sağlam uşaq dünyaya gətirməyin yolu ilk növbədə 

valideynlərdən asılıdır çünki, uşaqların əlilliyinə erkən nigah, qan 

qohumluğu təsir edir. 

 İlkin profilaktika tədbirləri çərçivəsi daxilində eşitmə 

qabiliyyətinin itirilməsinin 50%-nin qarşısını almaq olar: 

 yeniyetmə yaşında olan qızların və fertil yaşda olan 

qadınların hamiləlikdən əvvəl məxmərəyə qarşı 

immunizasiyası 

 sifilisə və başqa infeksiyalara qarşı hamilə qadınların 

müayinə və müalicəsi  

 doğuşdan əvvəl və doğuşdan sonrakı dövrlərdə tibbi yardımın 

yaxşılaşması və təhlükəsiz doğuşu təmin edilməsi 

 qulaqların gigiyenasına riayət edilməsi 

 uşaqların orta otitə görə skrininqi və növbəti tibbi yardımın 

və ya cərrahi müdaxilələrin təmin edilməsi  

 eşitmə problemi yaradan ototoksik dərman vasitələrin 

qəbulundan imtina etmək və ya yalnız ixtisaslaşdırılmış 

həkimin nəzarəti altında qəbul edilməsi  

 eşitmə problemini erkən aşkar etmək üçün yüksək risk 

qrupuna daxil olan yeni doğulmuş uşaqların (ailənin kar 

üzvləri olduğu halda və ya aşağı bədən çəkisi ilə, asfiksiya, 

sarılıq və meningitlə) diaqnozunun qoyulması üçün lazımi 

tədbirlərin görülməsi 

 Hər il martın 3-ü Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) 

tərəfindən təsis edilmiş “Beynəlxalq Qulaq və Eşitmə Günü” kimi 

qeyd olunur. 
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Əlavə 1 

Valideynlər üçün sorğu anketi 

1. Uşaq həyatının ilk 2-3 həftəsində qəfləti gurultulu səsdən 

diksinirmi? 

2. Uşaq 2-3 həftəsində insan səsi gələrkən  donub qalırmı?  

3. Uşaq 1 ayında arxasından gələn səsə tərəf çevrilirmi? 

4. Uşaq 1-3 ayında anasının səsinə canlanır, həyəcanlanırmı? 

5. Uşaq 4 ayında zınqıldayan oyuncaqlara və ya digər səs gələn 

tərəfə başını döndərirmi? 

6. Uşaq 1,5-6 ayında kəskin səslərə qışqırıq və ya gözlərinin geniş 

açılması ilə reaksiya verirmi? 

7. Uşaq 2-4 ayında uğuldayırmı? 

8. Uşağın 4-5 ayında uğuldamaq keçirmi? 

9. Valideynlərinin gəlməsini görərkən uşağınızda yeni (emosional) 

vağ-vuğ etməyi görürsünüzmü? 

10. Yatan uşaq gurultulu (səs-küylü) səslər gələrkən narahat olurmu? 

11. 8-10 aylıq uşağınızda yeni səslərin çıxarmasını müşahidə 

edirsinizmi və edirsinizsə hansıları? 
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