چک لیست شنوایی و گفتار برای ...
از تولد تا  3ماهگی

 3تا  6ماهگی
رس و یا چشامن را بطرف صدای های جالب توجه می چرخاند
بنظر می رسد که گوش می کند
با صدا به آسانی بیدار می شود
رشوع می کند که صداهایی شبیه کلامت ادا کند
 6تا  12ماهگی

غربالگری شنوایی کودک شام

هدف برنامه شنوایی سامل وزارت بهداشت کویینزلند شناسایی
کودکانی است که با یک کم شنوایی دایم متولد شده اند .این
یک برنامه رایگان است و در دسرتس همه کودکان مشمول مدیکر
متولد کویینزلند می باشد
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کلامت ساده را درک می کند ،مثال “نه” و “بای – بای”
رشوع به تقلید صداهای گفتار می کند
رس خود را به طرف صداهای مالیم می چرخاند

 12تا  18ماهگی
بنظر می رسد که هر هفته کلامت بیشرتی را درک می کند
وقتی که از او خواسته شود ،به طرف افراد ،اعضای بدن و یا
اسباب بازی ها اشاره می کند
دستورهای شفاهی ساده را انجام می دهد ،مثال “بنشین”
دو تا سه کلمه واقعی را می گوید ،مثال “توپ”“ ،سگ”،
“ماشین”
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ست که من صدای تان را می ش
ن
و
م
؟
شام چگونه خواهید دان

با صدا ها و بیان های آشنا آرام می شود
از یک رس وصدای ناگهانی یکه می خورد و یا می جهد

اگر در مورد شنوایی کودک تان هرگونه نگرانی دارید ،با پزشک کودک تان و
یا کارکنان درمانگاه منطقه تان متاس بگیرید

وقت مالقات غربالگری
شنوایی:

غربالگری شنوایی کودک شام

تاریخ

از اولین ماه های زندگی شنوایی سامل برای تکامل گفتاری و زبانی فرزند شام مهم
می باشد .از هر  1000نوزاد در حدود یک تا دو نفر کم شنوایی جدی خواهند
داشت.

وقت
محل
معنای نتیجه “ارجاع” چیست؟

یک نتیجه “ارجاع” در غربالگری شنوایی می تواند به چندین
علت باشد:
•کودک تان در زمان غربالگری ناآرام بوده است.
•ممکن است در طول غربالگری رسوصدای زمینه وجود
داشته است.
•ممکن است پس از تولد در گوش نوزادتان مایع و یا
گرفتگی موقت وجود داشته است.
•تعداد اندکی از نوزادان ممکن است کم شنوایی موقت و یا
دایم داشته باشند .درجه کم شنوایی می تواند از خفیف تا
عمیق تغییر کند.
اگر نتیجه اولین غربالگری شنوایی نوزاد شام برای یک و یا هر
دو گوش “ارجاع” باشد ،یک غربالگری شنوایی دومی بر روی هر
دو گوش انجام خواهد شد.
اگر نتیجه دومین غربالگری شنوایی کودک تان بر روی یک و یا
هر دو گوش “ارجاع” باشد ،شام را برای آزمون به یک شنوایی
سنج ارجاع خواهند داد و همچنین به مرکز پشتیبانی خانواده.
یک بروشور اضافی به شام خواهند داد که این موضوع را با
جزییات بیشرتی توضیح می دهد.

اگر کم شنوایی در مراحل ابتدایی تشخیص داده نشود ،ممکن است بر تکامل
گفتاری و زبانی فرزند شام و یادگیری آتی او در مدرسه اثر بگذارد.

این غربالگری چه اطالعاتی به ما می
دهد؟

برای هر گوش ،نتیجه غربالگری یا “قبول” خواهد بود و یا
“ارجاع” .این غربالگری اطالعات کاملی در مورد شنوایی کودک
تان نخواهد داد.

معنای نتیجه “قبول” چیست؟

نتیجه “قبول” برای هر دو گوش نشان می دهد که ابتالی
کودک تان به یک کم شنوایی که بر رشد گفتاری و زبانی او اثر
بگذارد بعید است.

تعداد کمی از کودکان ممکن است در غربالگری قبول شوند،
ولی برای انواعی از کم شنوایی که دیرتر ظاهر می شوند
عوامل خطر شناخته شده را داشته باشند .در چنین حالتی
برای کودک شام یک آزمون شنوایی توسط یک شنوایی سنج در
زمانی قبل از یک سالگی وی ترتیب داده می شود .زمان این
آزمون به نیازهای مشخص فرزند شام بستگی دارد .در حالی
که تعداد اندکی از کودکانی که این عوامل خطر را دارند دچار
کم شنوایی می شوند اما مهم است که این آزمون حتام برای
کودک شام انجام شود.
بخاطر داشته باشید که با گذشت زمان شنوایی متام نوزادان و
کودکان می تواند تغییر کند .اگر در هر زمانی در مورد شنوایی
نوزاد و یا کودک تان نگرانی داشته باشید ،با پزشک خانواده و
یا کارمندان درمانگاه محل تان متاس بگیرید .آزمون شنوایی بر
روی نوزادان و کودکان در هر سنی می تواند انجام شود.

بخشی از آزمون های سالمتی کودک

هدف از برنامه شنوایی سامل سنجایی نوزادانی است که با کم
شنوایی دائم بدنیا آمده اند .این یک برنامه رایگان است و
در دسرتس متام نوزادان متولد کویینزلند مشمول مدی کر می
باشد.
پس از تولد نوزاد شام تعدادی آزمون سالمتی برای او تدارک
دیده شده است .یکی از این آزمون ها غربالگری کم شنوایی
خواهد بود .این غربالگری باید در اولین فرصت ممکن پس
از تولد انجام شود .اگر این غربالگری پیش از آن که شام و
نوزادتان بیامرستان را ترک کنید انجام نشود ،بالفاصله پس از
رفنت شام به خانه این غربالگری هنوز می تواند برای نوزادتان
به عنوان یک بیامر رسپایی انجام شود.

غربالگری چگونه انجام می شود؟

غربالگری شنوایی کودک شام دردآور نیست .یک پرستار و یا
شخصی که در غربالگری شنوایی آموزش دیده این غربالگری را
هنگامی که نوزادتان آرام و یا در خواب است انجام می دهد.
چند پد کوچک به نرمی روی رس کودک تان قرار می دهند
و گوشی نرمی به آرامی روی هر گوش او می گذارند .سپس
تعدادی صدای مالیم در گوشهای کودک تان نواخته می
شود .آن پد ها واکنش های کودک تان به این صدا ها را ثبت
خواهند کرد.

نتیجه ها را کی خواهم گرفت؟

نتیجه های غربالگری بالفاصله معلوم می شوند ،و در پرونده
سالمتی شخصی نوزادتان ثبت خواهند شد .شخصی که
غربالگری را انجام می دهد در باره نتیجه ها با شام صحبت
خواهد کرد .اگر در مورد چیزی مطمنئ نیستید سئوال های
خود را بپرسید.

از کجا می توانم اطالعات بیشرتی کسب
کنم؟
اگر شام اطالعات بیشرتی در مورد غربالگری شنوایی کودک تان
بخواهید ،با بیامرستان محل تان ،یا پزشک نوزادتان ،و یا کارکنان
درمانگاه محل تان متاس بگیرید.
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