وقت مالقات شنوایی سنجی
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آزمون شنوایی سنجی کودک شام
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اگر کودک من کم شنوایی نداشته باشد چه می شود؟
اگر آزمون ها نشان دهند که کودک شام کم شنوا نیست ،هنوز مهم است که شنوایی کودک تان
را زیر نظر داشته باشید.
بعضی از کودکان وقتی بزرگرت می شوند ممکن است عوامل خطر برای ابتال به کم شنوایی را
داشته باشند .اگر کودک شام چنین وضعیتی داشته باشد شنوایی سنج تان شام را مطلع خواهد
کرد و اگر الزم باشد او آزمون شنوایی دیگری را در زمانی قبل از یک سالگی کودک تان تعیین
خواهد کرد.
هر چند تعداد کمی از کودکانی که عوامل خطر را دارند دچار کم شنوایی می شوند ،اما هنوز
مهم است که در صورت توصیه آزمون شنوایی دیگری برای کودک شام انجام شود.

تشخیص زودهنگام کم شنوایی بهرتین فرصت را برای کمک به رشد گفتاری و زبانی
کودک شام و یادگیری آینده او فراهم می کند.
اگر شام در ظرف یک هفته پس از دومین غربالگری شنوایی کودک تان وقت مالقات
شنوایی سنجی دریافت نکردید ،لطفا با مرکز شنوایی سنجی که به آنجا مراجعه
خواهید کرد متاس بگیرید ،ویا با (کیو اچ ال اف اس اس) با شامره تلفن 1800352075
متاس بگیرید.

من صدای شام را می
شام چگونه خواهید فهمید که
شنوم؟

اگر ما نتوانیم در قرار مالقات حارض شویم چکار کنیم؟
اگر شام نتوانید در قرار مالقات حارض شوید در اولین فرصت ممکن قبل از زمان
مالقات به شنوایی سنج خود خرب دهید و قرار مالقات را باطل و وقت دیگری بگیرید.

کودک شام برای آزمون های شنوایی بیشرتی به یک شنوایی سنج ارجاع
داده شده است.
این برشورعلت ارجاع داده شدن کودک شام و مراحل بعدی را توضیح
می دهد.

بهرتین آزمون شنوایی کودکان وقتی انجام می شود که سن آنها خیلی کم است
( چون آنها بهرت می خوابند) .در صورت امکان از عقب انداخنت وقت مالقات ها باید
اجتناب کرد.

مرکز پشتیبانی خانواده کم شنوایان کویینزلند
()QHLFSS
مرکز پشتیبانی خانواده کم شنوایان کویینزلند از خانواده هایی که کم شنوایی دائم کودک آنها
تشخیص داده شده پشتیبانی می کند .اگر معلوم شود که کودک شام دارای شنوایی دائم است
یک تسهیلگر حامیت خانواده با شام متاس خواهد گرفت ،و او برای همکاری دراز مدت با شام و
خانواده تان آماده خواهد بود.
این خدمات برای همه خانواده ها رایگان می باشد .اگر (کیو اچ ال اف اس اس) با شام متاس
نگرفت ،شام می توانید با شامره تلفن  1800352075با آنها متاس بگیرید

هزینه قرار مالقات چقدر خواهد بود؟
غربالگر شنوایی شام اطالعات مراکز شنوایی سنجی موجود در منطقه تان را به شام
خواهد داد.
مراکز شنوایی سنجی دولتی آزمون شنوایی را برای کودکان مشمول مدیکر بصورت
رایگان انجام می دهند .این خدمات در دسرتس همه کودکان می باشد ،بدون توجه به
اینکه آنها در یک بیامرستان دولتی متولد شده باشند و یا در بیامرستان خصوصی.
اگر تصمیم دارید که به یک شنوایی سنج خصوصی مراجعه کنید ،الزم است بدانید که
آزمون شنوایی هزینه ای خواهد داشت و شام باید در این مورد با مرکز مورد نظرتان
متاس گرفته و مذاکره کنید.
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به خاطر داشته باشید که شنوایی یک کودک در هر سنی می تواند آزمایش
شود .اگر شام در مورد شنوایی کودک تان نگرانی دارید ،با پزشک تان متاس
بگیرید و از اویک برگه ارجاع به یک شنوایی سنج برای آزمون شنوایی کودک
تان بخواهید.

آزمون های تشخیصی شنوایی کودک من چه نتایجی ممکن است داشته
باشند؟

آزمون کودک من کی باید انجام شود؟
آزمون کودکانی که نتیجه “ارجاع” برای هر دو گوش شان داشته اند باید ظرف  2هفته پس
از دومین غربالگری شان انجام گیرد .آزمون کودکانی که یک نتیجه “ارجاع” برای یک گوش
داشته اند باید ظرف  6هفته پس از دومین غربالگری شان انجام شود.

آزمون چقدر طول می کشد؟
از هر  10کودکی که توسط یک شنوایی سنج آزمایش می
شود ...

مدت آزمون برای هر کودک مختلف خواهد بود ،اما هر وقت مالقات ممکن است تا سه
ساعت طول بکشد .اکرث کودکان به چنین وقتی نیاز ندارند ،ولی بهرت است که نصف روز را
برای این منظور در نظر گرفت.

چگونه کودکم را برای آزمون آماده کنم؟
در باره چگونگی آماده کردن کودک تان برای آزمون شنوایی سنج به شام تلفن می کند و یا
اطالعات الزم را می فرستد.
و در حدود  1نفر وجود
دارد که دارای کم شنوایی
دائم در یک و یا هر دو
گوش می باشد.

در حدود  4نفر کم شنوایی
موقت دارند...

در حدود  5نفر شنوایی
طبیعی دارند...

آماده کردن کودک تان به فرایند آزمون کمک می کند .الزم است وقتی که کودک شام به
محل مالقات وارد می شود بیدار باشد ،ولی خسته و آماده به خواب رفنت .علت این موضوع
این است که بیشرت آزمون ها زمانی انجام می شود که کودک تان در خواب است ،زیرا حرکت
کردن با آزمون تداخل پیدا می کند.

این آ
زمون ها در
دآور نیست
وهیچگ
ونه صدمه ا
ی به کودک
شام منی زند.

اگر شام اطالعات آماده کردن کودک را دریافت نکردید و یا در باره کاری که باید انجام دهید
شک دارید ،مهم است که قبل از روز مالقات به شنوایی سنج خود تلفن کنید.

کی نتیجه آزمون ها را دریافت می کنم؟
در طی هر وقت مالقات شنوایی سنج تان در باره نتایج آزمون های شنوایی با شام صحبت
خواهد کرد.
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به دالیل متعددی ممکن است نتیجه غربالگری شنوایی یک کودک “ارجاع”
باشد .کودک شام ممکن است :
•کم شنوایی دائم داشته باشد
•کم شنوایی موقت داشته باشد ،به علت وجود مایع و یا گرفتگی موقت در گوش
در بدو تولد ،که این علت ممکن است بر روی شنوایی وی در زمان غربالگری
شنوایی تاثیر گذاشته باشد
•در زمان هردو غربالگری شنوایی ناآرام بوده است ،و یا
•در زمان غربالگری ها رس و صدای زمینه وجود داشته است.

معنای یک شنوایی سنج چیست؟
یک شنوایی سنج یک متخصص شنوایی است که به کمک مهارت ها و دستگاه های
خود آزمون های کامل شنوایی را انجام می دهد ( آزمون های تشخیصی شنوایی).

آزمون های تشخیصی شنوایی مشخص می کنند که آیا کودک دارای شنوایی طبیعی
است و یا کم شنوایی .اگر کودکی کم شنوایی داشته باشد ،آزمون های تشخیصی نشان
خواهند داد که:

اگر کودک شام کم شنوایی موقت داشته باشد ،شنوایی سنج تان او را دوباره خواهد
دید تا شنوایی او را بررسی کند .اگر کم شنوایی موقت بهبود نیابد ،شنوایی سنج توصیه
خواهد کرد که یک متخصص گوش و حلق و بینی کودک شام را ببیند.

•درمانگاه شنوایی کودکی
•متخصص گوش و حلق و بینی
•متخصص کودکان
• ( برای نصب سمعک) Australian Hearingموسسه
•مرکز پشتیبانی خانوده کم شنوایان ()QHLFSS
•سایر مراکز تخصصی بر حسب نیاز

کودک شام از دو غربالگری شنوایی یک نتیجه “ارجاع” داشته است .معنای آن
این است که غربالگری ابتال به کم شنوایی را منتفی ندانست ،و این که کودک
شام به آزمون های بیشرتی توسط یک شنوایی سنج نیاز دارد.

آزمون های تشخیصی شنوایی چیستند؟

اگر کودک من دارای کم شنوایی باشد چه می شود؟

اگر کودک شام یک کم شنوایی دائم داشته باشد ،شنوایی سنج کودک شام را به چند و
یا همه موارد زیر ارجاع خواهد داد:

چرا کودک من به یک شنوایی سنج
ارجاع داده شده است؟

•آیا از نوع دائم است یا موقت
•سطح یا درجه کم شنوایی ( از کم شنوایی خفیف تا ناشنوایی کامل)
•آیا کم شنوایی در یک گوش است یا در هر دو گوش.
در اغلب موارد برای بدست آوردن همه اطالعات در مورد شنوایی کودک تان به بیش
از یک قرار مالقات نیاز می باشد.

در طول آزمون ها چه اتفاقی می افتد؟
شنوایی سنج شام چندین آزمون مختلف را انجام خواهد داد .هر آزمون قسمت
مختلفی از سیستم شنوایی کودک تان را بررسی می کند .در طی وقت مالقات
شنوایی سنج هر آزمون را برای شام توضیح می دهد.
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