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 Çocuğunuzun Yeni Koklear İmplantı: 
İlk Ayardan Sonra Yapılacaklar

Konuşma işlemcisinin ilk ayarından sonra çocuğunuza destek 
olmanın en iyi yollarından biri, konuşma işlemcisinin her zaman 
çalışıyor olmasını ve çocuğunuzun onu uyanık olduğu tüm 
zamanlarda kullanmasını sağlamanızdır. Aşağıda, çocuğunuzun 
implanta uyum sağlayabilmesi ve implantın yaşamının olağan 
bir parçası haline gelmesi için uygulayabileceğiniz öneriler 
görebilirsiniz. 

   İşlemciyi Düzenin Bir Parçası Yapmak
  Çocuğunuz konuşma işlemcisini kullanma alışkanlığı edinmelidir. Bunu, konuşma 
işlemcisini saklama ve kullanma ile ilgili alışkanlıklar edindirerek gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin:

•	 Konuşma işlemcisini her gece aynı yere bırakın ki çocuğunuz sabahları gidip onu 
yerinden alabilsin.

•	 Örneğin; implantın da geceleri kendi yerinde uyuyormuş gibi olması için küçük bir 
“yatak” veya çadır satın alabilir ya da yapabilirsiniz. Uyku yeri çorap çekmecesiymiş 
gibi implantı oraya da koyabilirsiniz. Aynı yere konduğu sürece neresi olduğunun pek 
önemi yoktur.

•	 İşlemciyi çocuğunuza her gün aynı saatte takın (çocuğunuz kalkar kalkmaz).

•	 İşlemciyi her gün, çocuğunuz ayaktayken ya da oturuyorken (ikisinden biri) ve aynı 
yerde (yatağın yanında veya aynı sandalyede) takın.

•	 Çocuğunuzun işlemci düşecek diye korkmadan rahatça hareket edebilmesi için 
işlemciyi sağlam biçimde takın. Takma işleminin bittiğini belirtmek için belli sözcük ya 
da cümleler (“Harika” ya da “Artık Süpermen gibi duyabilirsin!” gibi) de söyleyebilirsiniz.

•	 İşlemciyi kulağa sabitlemek için kulak kalıbı kullanmanızda yarar vardır. Mikrofonu da 
omzuna tutturabilirsiniz (böylece işlemcinin yere düşmesini engellersiniz). MED-EL’in 
başka birçok taşıma seçeneği mevcuttur (Örneğin düz pil yatağı kullanabilirsiniz. Yalnız 
mikrofonu omuza sıkıca tutturmayı ihmal etmeyin ve mikrofonun sesleri alabilmesi için 
öne baktığından emin olun.).

•	 Tüm aile bireyleri çocuğa karşı sevgi dolu ama aynı zamanda 
kararlı bir tutum içinde olmalıdır. Çocuk işlemciyi oyun amaçlı 
çıkarma gibi hareketlere kalkıştığında taviz vermeyen, kararlı bir 
tutum sergileyin. Böyle bir davranışın kabul edilir olmadığını netçe 
gösterin.

•	 İşlemciyi taktığı için çocuğu ödüllendirmeyin ya da bu yüzden ona 
özel muamele yapmayın; işlemciyi kullanmasını normal, 
zaten olması gereken bir davranış olarak görün, 
bu şekilde çocuğunuz da öyle görecektir.
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Gözlemlerinizi Kaydedin
Çocuğunuzun konuşma işlemcisine yönelik tepkilerini bir sonraki ayar randevusunda iyi şekilde 
aktarabilmeniz önem taşır. Odyoloğun gerekenleri yapabilmesi açısından bu gereklidir. Bunun 
için, çocuğunuzun işlemciye yönelik tepkilerini yakından gözlemlemeli ve bu gözlemlerinizi 
odyolog ile randevularınıza götüreceğiniz bir günlük ya da deftere yazmanız gerekmektedir. 

Gözlemlerinizde özellikle dikkat etmeniz gereken bazı noktalar:

•	 İşlemciyi kendi istiyor mu?

•	 İşlemci açılır açılmaz sesler çıkarmaya başlıyor mu?

•	 Piller bittiğinde ya da işlemci açılmadığında size haber veriyor mu?

•	 Seslerin ona çok yüksek geldiğini işlemciyi takmayı reddederek, gözlerini kırparak ya 
da irkilerek belli ediyor mu?

•	 Bazı sesleri fark ediyor mu?

Çocuğunuz ilk ayarından birkaç gün sonra işlemciyi kullanıyor olmaktan 
muhtemelen memnun kalacaktır. Aksi bir durum söz konusu olursa bu durumu 
odyoloğunuzla paylaşın.

İşlemciyi kullanmaya başladıkları ilk haftalarda çocukların seslere karşı dikkat kesilmesi ve bazı 
sesleri de tanımayı öğrenmeleri olağandır. Bu durumlarda sıkça verdikleri gözlemlenen tepkiler 
şöyledir:

•	 Müzikle hafifçe sallanma
•	 Televizyona artan ilgi
•	 Ses çıkarmanın sıklaşması
•	 Gevelenen, çıkarılan seslerin çeşitlilik kazanması 

Ya diğer kulak?
Çocuğunuz diğer kulağında da (koklear implant takılı olmayan kulağında) bir işitme cihazı 
kullanmaya alıştıysa; odyoloğunuz, çocuğunuzun koklear implant ameliyatından sonra iyileşir 
iyileşmez o cihazı yine kullanmaya devam etmesini önerebilir. Kimi odyologlar konuşma 
işlemcisinin ilk ayarından sonra çocuğun sadece koklear implanta yönelik tepkilerinin daha 
iyi gözlemlenebilmesi amacıyla diğer işitme cihazının bir süre takılmamasını önerebilmektedir. 
Çocuğunuzun ameliyat geçirmemiş kulağında yararlanabileceği bir işitme kalıntısı varsa işitme 
cihazını kullanmaya devam etmesi faydalı olabilir. Bir kulakta konuşma işlemcisi, diğerinde de 
işitme cihazı kullanmak çocuğunuzun seslerin nereden geldiğini tespit etmesine yardım edip 
kalın sesleri daha iyi işitmesini sağlayabilir. 
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