J9 lI ,Poll
15 kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda SUT kapsamında

işitme ve

konuşma özürlülerin kullandığı yardımcı araç gereçIerin temininde yaşanan
güçlükler tartışılmıştır. OnceIikli olarak top!antıya katılımınızdan doIayı
teşekkür ederiz. Söz konusu sorunların çözümü için ilgili bakan!ıklar ve genel
müdürlükler i!e görüşmeIer ve yazışmalar gerçekIeştirilecektir. Konunun
tartışılmasına olanİk sağlayacak raporlama çalışması başlatıImıştır. İlgill rapora
katkı sağlamak amacı ile aşağıda yer alan formatta görüş ve önerilerinize
i htiyaç duyulmaktadır. Katkılarınız içi n şimdiden teşekkür ederlm. (Görüşlerinizi
mail ile 30.11 .2011 tarihine kadar göndermenizi rica ederim)
VE KoNUşMa özÜnı_ÜLeniı.ı KULLANDıKLARı oRTEz PRoTEz
yARDıMcı
ARAç GEREçLERLE İı_ciı_i suT KAnsAMıNDA vAşANAN
vE
cüçı_üxLER vE çözüıvı öueniı_eni iı_e iı_ciı_i RApoR FoRMATı

eı<:z işirrvıE

SUT'ta var olan
sorun
yaşanmasına yol
acan düzen|eme
işitme ve konuşma
özürlülerin hali
hazırda sorun
yaşamların neden
olan SUT'de yer
alan düzenleme bu
bölümde yer
alacaktır.

7.3.7.|şıTME

ciHAZLARı

Madde (5):
Raporda işitme
cihazının analog
yada dijital olduğu
belirtilecek, dijital
cihaz önerilmesi
durumunda analog
cihaz önerilmeme
gerekçesi ayrrca
belirtilecektir.

Oneri|en SUT
düzenlemesi

Gerekçe

Ulke yararı

Sorunun çözümüne
katkı sağlayacak
düzenleme önerisi bu
bölümde yer
alacaktır.

Önerilen
düzenlemenin
yapılmasının
yararları ve
gerekçeleri bu
bölümde yer
alacaktır.

önerilen
düzenlemenin
gerçekleştirilmesi
halinde oluşacak
ülke çıkarı ve yararı
bu bölümde yer
alacaktır.

Dijital cihaz
önerilmeme
gerekçesi belirtilmeli
diye düzeltilmelidir.

Analog işitme
cihazında bulunan
yükseltme düğmesi
sayesinde etraftaki
ses, melodi,
konuşma ve gürültü
eşit şeki!de

Küçük yaştan
itibaren digital,
verimli cihaz
kullanan çocuklar
kaynaştırma
okullarına
gidebilmekte ve
devletimize ve ileriki
yıllarda devletimize
yük olmaktan
çıkmaktadırlar.(2006
yılındaki
tespitlerimize göre
işitme engelli bir
çocuğun 8 senelik
eğitiminin devlete
yükü 17,200YTL
ailesine yükü ise;
ailenin ilgisi
doğrultusunda bu
rakamın 4 katıdır.)

yükseltilip
alçaltılabilir. Az
sayıda kullanılan bu
cihazlar genellikle
yaşlılar tarafından
(gürültüden arınmak
isted iklerinden) tercih
edilmektedir.

Madde(7) Her iki
kulak için işitme
cihazı bedeli
ödenebilmesi için,
sağlık kurulu
raporunda iki
kulakta işitme
kaybının
bulunduğunun
belirtiImesi yeterli
olmayıp gerekçeleri
belirtilerek"hastanı n
her iki kulak için
işitme cihazı
kullanması
gereklidir"ibaresi
raporda yer
alacaktır.
Madde (8) Işitme
cihazı bede]leri
SUT eki EK-S/C
listesinde yer alan
fiyatlar esas
alınarak fatura
tutarını aşmamak
şartıyla ödenir. 18
yaş altı çocuklar
için EK5/C
listesinde yer alan
tutarlar %50
oranında artırılarak
uygulanır.
EK-5/C
207701İşitme
Cihazı(analog) 5 yıl
210.00
207702 İşitme
Cihazı(dijital) 5 yıl
420.0o

Her iki kulak için
işitme cihazı bedeli
ödenebilmesi için,
sağlık kurulu
raporunda iki kulakta
işitme kaybının
buIunduğunun
belirtilmesi yeterli
olmalıdır. Ayrıca
gerekçe
sorulmamalıdır.

ikı kulaı<ta işitme
kaybı tespit edilmiş
ise o kişinin tek
cihazla idare etmesi
diğer kulağının
kaybını çoğaltacaktır.
Bütün yük cihazlı
kulakta olacağından
ileride, kulak sinirleri
daha fazla
yıpranacaktır.

Gereksiz evrak
yığılması. KBB
doktorlarının ve

0-6 yaş çocuklarda
KBB doktorları
tarafından önerilen
cihaz bedel]erifatura
karşılığı tam
ödenmelidir.
6-18 yaş arası eğitim
çağındaki işitme
engelli bireylerde
o/o20 si aile tarafından

işitme cihazı, işitme
engelli bireyin
zaruri ihtiyacıdır.
EK-s/C de belirtilen
fiyatlar piyasada
satılan cihazların
%20 sini bile
karşılayamamaktadır.
İşitme engeIli
olsun,oImasın her
bebek ilk 6 ay aynı

Erken Teşhis,
Erken cihazlanma
ve Erken Eğitim
uygulandığı takdirde
işitme engelli her
birey diğer yaşıtları
gibi yaşam

karşılanmak üzere
fatura bedeli
ödenmelidir. 18 yaş
üstü sosyal
güvencesi olmayan
işitme engelli
bireylerdede aynı
yöntem
uygulanmalıdır.

clHAz BEDELLERİ
iı_ı_ene

cöne

oeĞişiıtn
GösTERMEKTEDIR.

sABiT

ücnerueRlE Bu

SORUNUNDA

cioeniı_ııııesi

GEREKMEKTEDİR.

ailenin tekrar
raporlarla uğraşarak
zaman kaybı, iş
kaybına neden
olmakta.
devletimize verimlilik

açısında zaraı

vermektedir.

rebileceklerd ir.
Dolayısı ile ileriki
yıllarda hem
ailelerine hem
devletimize;
sesleri
çıkarmaktadır. Yeni devletimize yük
olmaktan
doğan taraması
yapılmış ve tanısı
çıkacaklardır.
(2006 yılındaki
konmuş bebeğin
göre
tespitlerimize
acilen doğru
bir
işitme engelli
cihazlanması
gerekmektedir. Cihaz çocuğun 8 senelik
eğitiminin devlete
bedeIlerinin yüksek
yükü 17.200 YTL
olmasından dolayı
ailesine yükü ise;
aileler ara farkları
karşılamakta
I ailenin ilgisi
en
zorlandığından
l doğrultusunda bu
önemli 6 ayı
I rakamın 4 katıdır.)
kaçırmaktadır.
I Verimli cihaz
l kullanacaklarından
6-18 yaş arası
cihaz
I eğitimde
çocuklar
I zorlanmayacakları
bedellerinin yüksek
olmasından dolayı
I gibi, sosyal
ara farkları
I hayatlarındaki uyum
ödevemediklerinden l artacak ve
sü rdü

cihaz almakta
zorlanmakta,
cihazsız çocuklar
eğitime alınmamakta,
eğitimden geri
kalmakta. Eski
cihazlarından verim
alamadıklarından
içlerine kapanmakta
ve toplumdan
uzaklaşmaktadır.
18 yaş ve üstü
yetişkin işitme
engelliler ailelerinin
sosyal
güvencelerinden
yararlanamadıkları
gibi, iş
bulmayanlarda
sosyal güvencesiz
ka|makta cihaz ve pil
edinmede
zorlanmaktadırlar.
sGk tarafından
başına
(9)
işitme
Cihazı
lşitme
Madde
yapılan
pilve kalıp
Cihazı başına yıllık yıllık maksimum 50
ödemeleri çok düşük
maksimum 50 (eIIi) (elli) paket pilfatura
kalmaktadır. İşitme
bedeli karşılığı
adet pil, işitme
cihazı pil olmadan
cihaz kalıpları için 3 ödenir. işitme cihaz
yaşına
yaşına kadar olan
kalıpları için 3
çalışmaz. İyi bir pilin
bir cihaz başına
çocuklarda yıIda en kadar olan
yılda
verimli
ve sürekliliği
en
fazla 4 kez,4-18
çocuklarda
en az bir hafta veya
yaş arasI
az4 kez,4-18 yaş
10 gün gibidir. Ucuz
yılda
arası
en
çocuklarda
çocuklarda
piller
yılda en az2kez,
3 günde
fazla2kez,
bittikleri gibi, aktıkIarı
erişkinlerde ise yılda
erişkinlerde ise
entazla bir kez olmak zaman cihaza zarar
yılda en tazlabır
vermekte. cihaz
üzere kurumca
kez olmak üzere
tamiri garanti
bedelleri karşılanır.
kurumca bedelleri
kapsamına
karşılanır.
girmemekte ve

ku!lanıcı hatası
denilerek aileden
istenmektedir.
Çocukların
kulak]arına uymayan
kalıplarla verim
alınamayacağından
fatura bedeli
karşılıkları
ödenmelidir. (Kulak

istihdamdada
devletimize yük
olmaktan çıkarak,
sağlıklı bireyler gibi
avukat, doktor vs.
gibi bir çok
mesleklerde başarılı
o]acaklardır.
ıstihdamda sorun
yaşamayacaklardır.

Pil olmayınca
SGK'nın azda olsa
ödemiş olduğu
cihazlar atıl
durumda
çekmecelerde
kaImaktadır.

kalıpları iyi
yerleşmezse feedback ayarları verim]i
olmamakta, hem
çocuk sesi doğru ve
tam alamadığı gibi,
cihazdan çıkan
düdük sesi çevreyi
de rahatsız
etmektedir.

KoNUşMA
cıHAzı

7.3.11

EK-s/c 209410
Konuşma cihazı 5

vıl 311.31

FM sistemIeri

Eğitim alan işitme
engelIiler için FM

sistemleri

tarafından
karşı!anır.

sck

Denilmelidir.

7.3.13.A-2Kok|ear impIant
kablo ve pilleri
(1} Koklear implant
için günde eniazla
bir pil bedeli o]mak
üzere; bir KBB
uzmanı tarafından
düzenlenecek
rapora istinaden,
birer yıllık miktarı
karşılanır.

Günde en fazla bir
adet yerine "günde
en az 3 adet pil
olmak üzere"
deni]melidir.

Derneğimizde
konuşma cihazı
kullanıcısı
bulunmadığından
vorumumuz voktur.
FM sistemleri, sınıf
gibi akustik şartların
elverişli olmadığı
yerlerde işitme
engelli öğrencilerin
dersleri daha iyi takip
etmelerine olanak
sağlayan kablosuz
sistemdir. FM
sistemleri
verici(öğretmen),
alıcı(öğrenci) de
olmak üzere iletişim
fm dalgaları ile
sağlanarak uzaklık
etkilerinin azaltı lması
ve çevre seslerinin
karışmamasını
sağlar.
Bir koklear implant
konuşma
işlemcisinde en fazla
3 adet implant pili
aynı anda
tüketi]mektedir. Ve
bu pillerin ömrü
kullanılan programa
- gürültü seviyesine
göre beklenenden
daha çabuk
bitmektedir.

Ozellikle normal lise
ve üniversiteye
giden işitme
engelliler FM sistemi
sayesinde dersleri
daha iyi takip
edeceğinden daha
çok başarılı
olacaklardır.
Dev]etimizin
üzerindeki yükü
azaltacaktır.

pil olmadan koklear
implant cihazları
çalışamayacağından
devletlmizin büyük
meblağlar ödeyerek
gerçekleştirdiği bu
muhteşem teknoloji
atıl kalacaktır.

(2)Şari edilebiIen
pil bedeli, tek
kullanımlık pilin
yıllık bedelini
aşmaması şartıyla
kurumca karşılanır.

Ara KabIolar
(Aktarıcıdan
bağımsız)
a) 0-5 yaş için yılda
(3)

3 adet,
b) 5-10 yaş için
yılda 2 adet

"Şarj edilen piI
(batarya) fatura
ibraz edilmek
koşuluyla fatura
bedeIinin tamamı
ödenmelidir."

Belirlenen yıllık pil
bedeli şarjlı pilin
(bataryanın) fiyatının
çok altındadır. Bu
nedenle şarjlı piller
(bataryalar) için de
yapılan ödemede
ciddifarklar
doğmaktadır. Ayrıca
bazı markalar
batarya ile
çalışmaktadır.
Advanced Bionics
adındaki markayı
kullanan kullanıcılar
pil yerine mecburen
batarya satın a]makta
ve bataryaları satın
alırken
zorlanmaktadırlar.

"0-10 yaş arasındaki

Ara kablolar
konuşma
işlemcisinden gelen
sinyallerin iç parçaya

denilmeIidir.

çocuk kullanıcılarda
ara kablo için sayı

sınırlaması
bulunmayıp ihtiyaç
doğrultusunda KBB
doktorunun
raporuyla alınabilir"
deni]melidir.

7.3.13.A_3

KoKLEAR
iıvıpı_Rrır yEDEK
PARÇALARİ

KoNuşMA
İSLEMCİSİ

"Koklear implant
konuşma işlemcisi
ücretlerinde fatura
bedelleri esas
a!ınma!ıdır."
denilmelidir.

Şarjlı pil (batarya)
olmadan implant
cihazı
çalışmamaktadır.
Oluşan farkları
ödeyemeyen
koklear implantlılar
sessizliğe
gömülmekte ve
ameliyatlar boşa
gitmektedir.

Ara kablonun
olmaması demek
cihazın
kullanılamaması
demektir. Ara kablo
(implant)
koklear implant
aktarılmasına
yardımcı olan bir
kullanan İşitme
parçadır. Çok hassas engellinin en zaruri
ihtiyaçlarıdan biridir.
olduğu için ve
Ara
kablo da sayı
hareketli
çocuklar
olduğu için çok çabuk sınırlaması
kopabilmektedir. Bazı olmaması çocuk
kullanıcıların
implant cihazlarının
ailelerini ekonomik
kabloları norma]den
yönden
ince
daha
rahatlatacaktır.
olduğundan daha
kopmaktadır.
çabuk
Ayrıca ara kablolar
dövizle geldiği için
fiyatları yüksek olup
ailelerin bütçesi
sarsılmaktadır.
Koklear implant
Konuşma işlemcileri
işlemcisini
konuşma
koklear implantın en
tamamen SGK
önemli parçasıdır.
sayesinde
işlemcileri
Konuşma
ithalata dayalı olduğu karşılayabilen
koklear implantlı
için fiyatları dövize
isitme enqellinin
baölı olarak sürekli

11.400,00

Konuşma
işlemcisi 7 (yedi)
f -)

yıldan önce
yenilenemez.
Ancak Kİ kuru]
raporuna istinaden
tamiri mümkün
olmayan
durumlarda
(kullanıcı kusuruna
bağlı olmaksızın)
bu süre dikkate
alınmadan
süresinden önce
yenilenebilir.

2-) Kullanıcı kusuru

olmaksızın bozulan
pil yuvaları garanti
kapsamının dışında
ancak 2 yılda bir
olmak üzere kı

kurul raporuna
istinaden yenilenilir.
Bu süreden önce
yenilenemez.

"Konuşma
işIemcisinin
değişmesi için 7
yaşa kadar oIan
ku!lanıcılarda
kullanıcı kusuru
aranmamaktadır"
denilmelidir.

0-7 yaş çocukIarda
bu madde geçersiz
olmalıdır.

artmaktadır. Bu sabit
fiyat politikası
sebebiyle konuşma
işlemcisi eskiyen
Koklear implantlı
işitme engelli SGK ile
firmanın söylediği
fiyat arasında
kalmakta ve arada
oluşan farkı ödemeye
çalışmaktadır.
Firmanın kestiği
faturanın SGK'ya
tesIim edilmesi ile
sorun cözülecektir.
7 yaşına kadar olan
çocuk kul]anıcılar
"pahalılık" "hassaslık"
"dikkat" gibi
kavramların
bilincinde ve farkında
değildir. Ayrıca
çocuklar cihazlarını
"oyuncak"
sanmaktadırlar.

sessizliğe

gömülmesi,
devletimiz
tarafından yapılan
ameliyatın boşa
gitmesi önlenecektir.
Ayrıca duyabilen
koklear implantlı
işitme engellimiz
toplumun içinde
sorunsuz ve üretken
birey olarak ülke
ekonomisine katkıda
bulunacaktır.

Konuşma işlemcileri
koklear implantta en
yüksek ücretli
bölümü
oluşturmaktadır.
önerimizin
gerçekleşmesi
halinde 7 yaşına
kadar implantlı
çocukları olan aileler
ciddi ekonomik
sıkıntılardan
korunacaktır.
Devletimizde büyük
ücretler ödediği bu
ameliyatları sadece
işlemcisi yüzünden
atıl olmasını ortadan
ka]dırmıs olacaktır.

öııeniı_en

lşitme cihazı
"lşitme cihazı pi!leri
pilleri için 0.45 TL fatura bedeli
karşılığı ödenir"
ödenir
denilmelidir.

!şitme Gihazında en
az 3 kanal şartı
(ince-orta-kalın)

qetirilmelidir.
lşitme Cihazlarında

mutlaka noice tracer
(gürültüyü arındıran
temizleme programı)
sartı oetirilmelidir.

lşitme Cihazlarında
feed-back (ıslık
sesine benzeyen
ötmeyi önleme
programı) şartı
oetirilmelidir.
işitme Cihazlarındaki
garanti kapsamı 3
yıla çıkartıImalı ve
oluşabilecek teknik
sorunlar cihaz
firmaları tarafından
ücretsiz
karsılanmalıdır.

Arızadan dolayı
tamire giden işitme
cihazı ve kochlear
imp!ant cihazlarının
yerine tamir süresi
içinde kullanıImak
üzere YEDEK cihaz
verilmesi şartı
oetirilmeIidir.
Çok büyük bedeller

karşılığı satın alınan
işitme cihazları ve Kİ
lere çalınma riskine
karsı sioortalanması

0.45 kuruşa göre
yıllık pil
hesaplandığında çok
büyük fark
oluşmaktadır. SGK
ile firma arasında
kalan işitme engelli
bu farkı
ödeyememekte ve pil
alamamaktadır.

lşitme engelliler
"Pillerim yetecek
mi? pillerim ne
zaman bitecek?"
diye kaygı
duymadan
yaşacaktır. |şitme
cihazları atıl
olmayacak,
çekmecede
durmavacaktır.

