وقت مالقات شنوایی سنجی کودک من

Healthy Hearing
Program
برنامه شنوایی سامل

شنوایی سنج شنوایی کودک شام را در زمانی قبل از سن  12ماهگی آزمایش خواهد
کرد .او با شام متاس می گیرد تا وقت مالقاتی تعیین شود.

وقت مالقات شنوایی سنجی
مرکز شنوایی سنجی:
آدرس:
شامره تلفن:
واسطه متاس:
تاریخ و وقت :

ت که من صدای شام را می ش
ش
ام چگونه خواهید دانس
نوم؟

اگر ما نتوانیم به قرار مالقات برویم چه کنیم؟
اگر شام نتوانید به قرار مالقات بروید ،به شنوایی سنج خود خرب دهید تا وقت مالقات
دیگری تعیین شود.

Your Baby’s Follow-Up
Hearing Test
پیگیری آزمون شنوایی کودک شام

اگر تغییرمکان دهیم چه کنیم؟
اگر شام به بخش یا شهر دیگری نقل مکان می کنید ،به شنوایی سنج خود خرب دهید و
او یک مرکز شنوایی سنجی نزدیک تر را به شام معرفی خواهد کرد.

شنوایی یک کودک می تواند به مرور زمان تغییر کند.
علت اهمیت تکرار آزمون شنوایی برای برخی از کودکان قبل از یک سالگی ،و یا زودتر
در  6هفتگی بخاطر وجود برخی عوامل خطر سنجایی شده ،در این بروشور ترشیح
شده است.

اگر مشخصات متاس و یا آدرس تان تغییر کند لطفا به مرکز شنوایی سنجی
خود خرب دهید تا آنها بتوانند قرارهای مالقات تان را به شام خرب دهند.

چک لیست شنوایی و گفتار

(برای کمک به نظارت بر شنوایی کودک تان)
از تولد تا  3ماهگی
با صدا ها و بیان های آشنا آرام می شود
از یک رس وصدای ناگهانی یکه می خورد و یا می جهد

 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
کلامت ساده را درک می کند ،مثال “نه” و “بای – بای”
رشوع می کند که صداهای گفتار را تقلید 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 ،مثل “بنشین”
دو تا سه کلمه واقعی را می گوید ،مثل “توپ”“ ،سگ”“ ،ماشین”

اگر پیش از آن که کودک شام یک ساله شود شنوایی سنج تان با شام متاس
نگرفت ،با شنوایی سنج تان متاس گرفته و قرار مالقاتی ترتیب دهید.

Reviewed 2018

Language: Persian

شنوایی در هر سنی می تواند آزمایش شود .اگر شام یک برگه ارجاع معترب به یک شنوایی سنج ندارید و در باره شنوایی کودک تان نگران هستید ،از پزشک کودک تان و یا کارکنان درمانگاه
محل تان بخواهید که برگه ارجاع به یک شنوایی سنج برای آزمون شنوایی به شام بدهند.

شنوایی سامل از اولین ماه های زندگی برای رشد گفتاری و زبانی کودک شام حیاتی است
هزینه آزمون شنوایی چقدر خواهد شد؟

در طول آزمون های شنوایی چه اتفاقی می افتد؟

خدمات شنوایی سنجی دولتی برای کودکانی که مدی کر دارند رایگان می باشد ،چه در
بیامرستان عمومی بدنیا آمده باشند و چه در بیامرستان خصوصی .اگر شام بخواهید که به یک
شنوایی سنج خصوصی مراجعه کنید ،الزم است که قبل از مالقات در مورد هزینه ها با وی
صحبت کنید.

برای بررسی قسمت های مختلف دستگاه شنوایی کودک شام شنوایی سنج چندین آزمون شنوایی
آنجام می دهد .در طول زمان مالقات وی هر آزمون و نتیجه آن را بسنج توضیح خواهد داد.

غربالگر شام جزییات مراکز شنوایی سنجی در منطقه تان را به شام خواهد داد.

این آزمون ها ثابت خواهند کرد که آیا شنوایی کودک شام طبیعی است و یا او دچار کم شنوایی
می باشد.

کودک من غربالگری شنوایی را گذرانده است ،چرا او به آزمون شنوایی
دیگری نیاز دارد؟
کودک شام دارای یک یا چندین عامل خطر می باشد که ممکن است با افزایش سن
احتامل کم شنوا شدن او را افزایش دهد.
اگر کودک شام هر کدام از عوامل خطر زیر را داشته باشد شنوایی او در ظرف  6هفته
پس ازغربالگری شنوایی دوباره بررسی می شود:

اگر کودک من دارای کم شنوایی باشد چه می شود؟

•نشانه های مربوط به کم شنوایی
•مشکالت ساختاری رس/صورت ،مثل شکاف سقف دهان

اگر کودک شام دارای یک کم شنوایی موقت باشد ,شنوایی سنج شام دوباره او را خواهد دید .اگر
کم شنوایی موقت برطرف نشود ،شنوایی سنج توصیه خواهد کرد که یک متخصص گوش و حلق
و بینی کودک شام را ببیند.

اگر یک یا چندین عامل خطر زیر وجود داشته باشد کودک شام قبل از یک سالگی
بازبینی می شود:
•سابقه خانوادگی کم شنوایی دائم :به معنای آن که پدر ،مادر ،خواهر و یا برادر او از
کودکی کم شنوا بوده اند
•در معرض عفونت بودن در دوره حاملگی یا زمان تولد
•تنفس مصنوعی برای مدت بیش از  5روز پس از تولد
•مشکالت شدید تنفسی در هنگام تولد
•یرقان شدید

اگر کودک شام کم شنوایی دایم داشته باشد ،شنوایی سنج او را به برخی و یا همه جاهای زیر
ارجاع خواهد داد:
•درمانگاه شنوایی کودکی
•متخصص گوش و حلق و بینی
•متخصص کودکان
•برای نصب سمعکAustralian Hearing
•مرکز حامیت خانواده ناشنوایان کویینزلند ()QHLFSS
•سایر مراکز تخصصی بر حسب نیاز

هرچند تعداد کمی از نوزادانی که دارای این عوامل خطر هستند واقعا کم شنوا می شوند ،ولی
هنوز مهم است که شنوایی نوزاد شام هنگامی که کمی بزرگ تر شده توسط یک شنوایی سنج
آزمایش شود.

(کیو اچ ال اف اس اس) برای پیوسنت شام به این مراکز کمک خواهد کرد.

معنای شنوایی سنج چیست؟
شنوایی سنج یک متخصص شنوایی است که برای انجام آزمون های کامل شنوایی دارای مهارت
ها و دستگاه های مخصوص می باشد.

بنظر میرسد که کودک من به صدا واکنش نشان میدهد .آیا او هنوز به آزمون
های شنوایی پیگیری نیاز دارد؟
اکرث کودکان کم شنوا هنوز می شنوند و به بعضی از صدا ها واکنش نشان می دهند .بنابراین،
بدون آزمون های مطلوب تشخیص کم شنوایی غیر ممکن می باشد.

تشخیص زودهنگام کم شنوایی بهرتین فرصت را برای رشد گفتاری
و زبانی کودک شام فراهم می کند .این کار برای یادگیری ،سالمتی
اجتامعی و عاطفی آینده او مهم می باشد.
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ممکن است کودک شام به یک یا دو وقت مالقات نیاز داشته باشد
تا نتیجه ها بدست آیند.

اگر در مورد شنوایی کودک تان نگران شدید ،شام می توانید برای گرفنت
وقت مالقات زودتری به شنوایی سنج خود تلفن کنید.
Language: Persian

