Λίστα ελέγχου ακοής και ομιλίας για ...

Από την γέννηση έως 3 μήνες

Στρέφει το κεφάλι ή τα μάτια προς τους ενδιαφέροντες
ήχους
Εμφανίζεται να ακούει
Ξυπνάει εύκολα με ήχο
Αρχίζει να κάνει ήχους σαν ομιλία

Κατανοεί απλές λέξεις όπως “όχι” και “bye-bye”
Αρχίζει να αντιγράφει τους ήχους ομιλίας
Στρέφει το κεφάλι σε απαλούς ήχους

Το Πρόγραμμα Υγειούς Ακοής

της Κουηνσλάδης στοχεύει στην

αναγνώριση των μωρών που

γεννιούνται με μόνιμη απώλεια ακοής.

Είναι δωρεάν και είναι διαθέσιμο σε όλα

τα βρέφη που δικαιούνται Medicare
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Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την
ακοή του μωρού σας, επικοινωνήστε με το γιατρό του
μωρού σας ή το προσωπικό στην τοπική κλινική σας.

που γεννήθηκαν στην Κουηνσλάνδη.

Εμφανίζεται να κατανοεί περισσότερες λέξεις κάθε
εβδομάδα
Όταν τους ζητηθεί, δείχνει τους ανθρώπους, τα μέρη
του σώματος ή τα παιχνίδια
Ακολουθεί απλές ομιλούμενες οδηγίες, π.χ. ‘Κάθισε
Λέει δύο έως τρεις πραγματικές λέξεις π.χ. “μπάλα”,
“σκύλος”, “αυτοκίνητο”

www.health.qld.gov.au/healthyhearing

12 έως 18 μήνες

Language: Greek

Η εξέταση ακοής του μωρού σας

6 έως 12 μήνες

ς
Πω

3 έως 6 μήνες

θα γνωρίζεται α

ν σας ακούω;

Ηρεμεί με οικείους ήχους ή φωνές
Εκπλήσσεται ή πηδάει όταν υπάρχει ξαφνικός
θόρυβος

Η εξέταση ακοής του μωρού σας
Η Υγιής Ακοή είναι κρίσιμη για την ομιλία και την γλωσσική
ανάπτυξη του παιδιού σας από τους πρώτους μήνες της
ζωής. Περίπου ένα ή δύο μωρά από κάθε 1000 θα έχουν
σημαντική απώλεια ακοής.
Εάν η απώλεια ακοής δεν γίνει αντιληπτή σε πρώιμο στάδιο,
αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη του λόγου
και της γλώσσας του παιδιού σας και τη μελλοντική μάθηση
στο σχολείο.

Ραντεβού για
εξέταση ακοής για
Ημερομηνία
Ώρα
Τόπος

Μέρος των ελέγχων υγείας του
μωρού

Ποιές πληροφορίες θα μας
δώσει η εξέταση;

Τι σημαίνει ένα αποτέλεσμα
”refer” (παραπομπή);

Το Πρόγραμμα Υγιούς Ακοής έχει ως στόχο
να εντοπίσει τα μωρά που γεννιούνται με
μόνιμη απώλεια ακοής. Είναι δωρεάν και είναι
διαθέσιμο σε όλα τα μωρά που γεννιούνται στην
Κουηνσλάνδη και που δικαιούνται Medicare.

Για κάθε αυτί, η εξέταση θα δώσει είτε
ένα αποτέλεσμα “pass” (επιτυχής) είτε ένα
αποτέλεσμα “refer” (παραπομπή). Η εξέταση
δεν θα δώσει λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την ακοή του μωρού σας.

Ένα αποτέλεσμα ¨refer” στην εξέταση
ακοής μπορεί να προκληθεί από μια σειρά
από τα παρακάτω:

Θα προσφερθεί στο μωρό σας μια σειρά από
εξετάσεις υγείας μετά τη γέννησή του. Μια από
αυτές θα είναι μια εξέταση για απώλεια ακοής.
Αυτή η εξέταση πρέπει να γίνει το συντομότερο
δυνατό μετά τη γέννηση. Εάν η εξέταση δεν έχει
ολοκληρωθεί πριν εσείς και το μωρό σας φύγετε
από το νοσοκομείο, το μωρό σας μπορεί ακόμα
να κάνει την εξέταση ως εξωτερικός ασθενής
αμέσως μετά την επιστροφή σας στο σπίτι.

Πώς γίνεται η εξέταση;
Μια εξέταση ακοής δεν βλάπτει το μωρό
σας. Μια νοσοκόμα ή ένα άτομο που έχει
εκπαιδευτεί στην εξέταση ακοής θα κάνει
την εξέταση όταν το μωρό σας είναι ήσυχο
ή κοιμισμένο. Πολλά μικρά μαξιλάρια θα
τοποθετηθούν απαλά στο κεφάλι του μωρού
σας και ένα μαλακό ακουστικό θα τοποθετηθεί
ελαφρά πάνω από κάθε αυτί. Στη συνέχεια, μια
σειρά απαλών ήχων θα μεταδοθούν στα αυτιά
του μωρού σας. Τα μαξιλάρια θα καταγράφουν
τις αντιδράσεις του μωρού σας στους ήχους.

Πότε θα γνωρίζω τα
αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα γίνουν
αμέσως γνωστά και θα καταγραφούν στο
Προσωπικό Αρχείο Υγείας του μωρού σας. Το
άτομο που κάνει την εξέταση θα συζητήσει μαζί
σας τα αποτελέσματα. Κάντε ερωτήσεις εάν
υπάρχει κάτι που δεν είστε σίγουροι.

Language: Greek

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα
‘pass’;
Ένα αποτέλεσμα “pass” και στα δύο αυτιά
υποδηλώνει ότι είναι απίθανο για το μωρό σας
να έχει απώλεια ακοής που θα επηρεάσει την
ομιλία και την γλωσσική ανάπτυξη.
Ένας μικρός αριθμός παιδιών μπορεί να περάσει
την εξέταση, αλλά είναι γνωστό ότι παράγοντες
κινδύνου για διάφορους τύπους απώλειας
ακοής χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να
εμφανιστούν. Εάν συμβεί αυτό, στο μωρό σας
θα προσφερθεί μια εξέταση ακρόασης με έναν
ακουολόγο κάποια στιγμή πριν από τα πρώτα
γενέθλιά του. Ο χρόνος αυτής της εξέτασης θα
εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες ανάγκες του
παιδιού σας. Ενώ πολύ λίγα μωρά με αυτούς τους
παράγοντες κινδύνου θα αναπτύξουν απώλεια
ακοής, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι το
μωρό σας έχει εξεταστεί.
Θυμηθείτε ότι η ακοή όλων των μωρών και
των παιδιών μπορεί να αλλάξει με την πάροδο
του χρόνου. Εάν οποιαδήποτε στιγμή έχετε
ανησυχίες σχετικά με την ακοή του μωρού ή
του παιδιού σας, επικοινωνήστε με το γιατρό
σας ή το προσωπικό στην τοπική κλινική σας.
Οι εξετάσεις ακρόασης μπορούν να γίνουν για
βρέφη και παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας.

•

το μωρό σας δεν είχε ηρεμήσει κατά τη
διάρκεια της εξέτασης.

•

ενδέχεται να υπήρξε εξωτερικός θόρυβος
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της
εξέτασης.

•

το μωρό σας μπορεί να είχε υγρό ή
προσωρινό μπλοκάρισμα στο αυτί μετά
τη γέννηση.

•

ένας μικρός αριθμός παιδιών μπορεί να
έχει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής.
Ο βαθμός απώλειας μπορεί να κυμαίνεται
από ήπια έως εμφανής.

Εάν η πρώτη εξέταση ακοής του μωρού σας
εμφανίζει ένα αποτέλεσμα «refer” σε ένα ή και στα
δύο αυτιά, θα γίνει μια δεύτερη εξέταση ακοής και
στα δύο αυτιά.
Εάν η δεύτερη εξέταση ακοής του μωρού σας
παρουσιάζει ένα αποτέλεσμα “refer” σε ένα
ή και στα δύο αυτιά, θα παραπεμφθείτε σε
έναν ακουολόγο για εξέταση καθώς και στην
υπηρεσία υποστήριξης οικογένειας. Θα σας
δοθεί ένα πρόσθετο φυλλάδιο που εξηγεί αυτό
λεπτομερέστερα.

Πού μπορώ να βρω
περισσότερες πληροφορίες;
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εξέταση ακοής του μωρού σας,
επικοινωνήστε με το τοπικό σας νοσοκομείο,
το γιατρό του μωρού σας ή το προσωπικό της
τοπικής κλινικής σας.
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