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Bebeğinizin görsel gelişimini izlememize yardõmcõ 
olun: aileler için bilgiler 
 
Bir bebeğin görsel dünyasõ 
 
Yeni doğmuş bebeklerin çok iyi göremediğini biliyor muydunuz? Onlar için dünya loş, 
renkler solgun ve biçimler kesinlikten uzaktõr. Bebeklerin canlõ renklerdeki 
oyuncaklardan ve tavandan asõlan siyah-beyaz dönen süslerden hoşlanmalarõnõn 
nedeni budur � böyle şeyleri daha iyi görebilirler. Hayatõnõn ilk altõ ayõ içinde bir 
bebeğin görme gücü, sizi görünce yüzünde belirecek ilk gülümsemeyle birlikte, hõzla 
gelişir.  
 
Çok nadir olarak bebeklerde doğuştan bir göz sorunu olur ve bu sorunun ne olduğu 
yeterince erken bir aşamada saptanmazsa görme güçleri gerektiği gibi gelişmez. 
Bebekler ve çok küçük çocuklar bize görme güçleri hakkõnda kendileri bilgi 
veremedikleri için özel görme testleri yapmamõz gerekir. Bu testler bebeğin gözlerinin 
õşõğa ne ölçüde tepki gösterdiğini ve gözlerin beyne gönderdiği mesajõn boyunu ölçer. 
Bu testler sõrasõnda bebek bir TV ekranõndan geçen siyah-beyaz karelere ve yanõp 
sönen bir lambaya bakar. Bunlara görsel elektro-tanõ testleri denir. 
 
Bebekler için görsel elektro-tanõ testleri 
 
Bu testler bebeğin canõnõ acõtmaz ve herhangi bir tehlike içermez. Bebeğin 
yanaklarõna ve başõnõn arka kõsmõna, yõkanõnca çõkan bir kremle yapõşkan elektrotlar 
yerleştirilir. Bu elektrotlar görsel beyin dalgalarõnõ algõlar. Great Ormond Street 
Hastanesi�nde bu testleri yeni doğmuş bebeklere ve çok küçük çocuklara on yõldõr 
uygulamaktayõz; ama TV ekranõnda yeni şekiller kullanarak testleri daha da iyi hale 
getirmek istiyoruz ve bunun için de yardõmõnõza ihtiyacõmõz var. Hastalarõmõzõn 
durumunun yaşlarõna göre ne kadar iyi olduğunu görebilmek için bu testleri bir yaşõna 
kadar sağlõklõ bebeklere uygulamamõz gerek. 
 
Bize yardõmcõ olabilir misiniz? 
 
Bize yardõmcõ olmanõzõ rica ediyoruz. Sizden istediğimiz, Great Ormond Street 
Hastanesi�nin Göz Bölümü�nde bebeğinizle birlikte bir saat geçirmeniz. Bu süre içinde 
görme testlerini yapacağõz ve bir göz doktoru bebeğinizin gözlerinin sağõklõ olup 
olmadõğõna bakacak. Birçok anne babanõn bebeklerinin genel gelişimi hakkõnda da 
sorularõ olur. Kliniğimizde, bebeğinizin gelişimi ile ilgili sorularõnõzõ cevaplandõracak 
gelişim uzmanlarõ da bulunacak. 
 
Hastane çocuklara çok uygun bir ortam olup ziyaretinizin rahat geçmesi için gerekli 
bütün olanaklara sahiptir. Bebeğinizi emzirmek ve altõnõ değiştirmek için özel yerler, 
biberon õsõtõcõlar, daha büyük çocuklarõ oyalayacak oyun yardõmcõlarõ ve �bitkin 
düşmüş� yetişkinler için de çay ve bisküvi hizmetimiz vardõr. 
 
Bize yardõmcõ olabilecekseniz, ya da daha fazla bilgi edinmek istiyorsanõz, 
lütfen 020 7405 9200 numaralõ telefondan Great Ormond Street Hastanesi�ni 
arayõp 0514/0251 numaralõ dahili telefonlardan Göz Bölümü�nde (Eye 
Department) Sharon Hardy ya da Dr Dorothy Thompson, ya da 0485 numaralõ 
dahili telefondan Blanche Stiff�le görüşün.  
 

  


