Orodha ya Usikilizaji na
Mazungumzo

Miadi ya Daktari wa Kusikia ya mtoto
wangu

(kusaidia kufuatilia kusikia kwa mtoto
wako)

Daktari wa Kusikia atapenda kujaribu kusikia mtoto
wako kusikia wakati mwingine kabla ya miezi 12.
Wao watawasiliana na wewe ili kupanga wakati.

Kuzaliwa hadi miezi 3

Miadi ya daktari wa Kusikia

Healthy Hearing
Program
Mpango wa Kusikia wa Afya

Kutulia kwa sauti alizozoea au sauti zingine
Je anashtuka au kuruka kwa sauti za ghafla

Miezi 3 hadi 6

Mtu wa Mawasiliano:
Anwani:

Kugeuza kichwa au macho kuelekea sauti ya kuvutia

Namba ya simu:

Anajisikia kusikiliza

Mtu wa mawasiliano:

Anaweza kuamka kwa sauti kiurahisi
Anaanza kusema maneno- kama sauti

Miezi 6 hadi 12
Kuelewa maneno rahisi, k.m. ‘Hapana’ & ‘kwa heri’
Kuanza kuiga maneno sauti
Inageuza kichwa kwa sauti rahisi

Miezi 12 hadi 18
Kuonekana kuelewa maneno zaidi kila wiki
Wakati akiulizwa, anaelezea watu, sehemu za mwili au

Je inakuwaje kama hatuwezi kufika
kwenye miadi?
Ikiwa huwezi kuhudhuria miadi, wajulishe madaktari
wako ili kupanga mpangilio mwingine.

Anasema maneno mawili au matatu ya kweli
k.m. ‘Mpira’, ‘mbwa’, ‘gari’

Your Baby’s Follow-Up
Hearing Test

Inakuwaje kama tukihama?
Ikiwa unahamia kwenye mji mwingine au jiji, piga
simu daktarin wako hapo juu na watakupa ushauri
wa Huduma ya Kusikia iliyoko karibu na wewe.

midoli
Anafuata maelekezo rahisi yanayotolewa k.m. ‘Kaa chini’

utajuaje kama ni
nawasikia?
Je,

Tarehe & mda:

Ikiwa maelezo yako ya mawasiliano au anwani yako
yamebadilika, tafadhali julisha huduma ya Kusikia, ili
waweze kukujulisha kuhusu miadi.

Kipimo cha Kusikia cha Mtoto wako
Kusikia kwa mtoto kunaweza kubadilisha baada ya
muda.
Brosha hii inaelezea kwa nin ni muhimu kwa watoto
wengine kufanya kipimo cha kusikia tena kufikia
mwaka mmoja wa kuzaliwa, au mapema akiwa na
wiki 6 kwa baadhi ya sababu zilizojulikana za hatari.

Kama hautasikia kutoka kwa daktari wako wa Kusikia
wakati mtoto wako akitimiza mwaka moja, wasiliana
na daktari wako wa Kusikia ili kuandaa miadi.

Kusikia kunaweza kupimwa wakati wowote. Ikiwa huna rejesho ya sasa kwa daktari wa Kusikia na una wasiwasi kuhusu kusikia
kwa mtoto wako, waulize daktari wa mtoto wako au wafanyakazi wa kliniki wa mahali kwa ajili ya rufaa ili kufanya vipimo vya
kusikia na daktari wa Kusikia.

Language: Swahili
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Kusikia kwa afya ni muhimu kwa kuongea kwa mtoto wako & maendeleo ya lugha tangu miezi ya mwanzo ya maisha

Mtoto wangu alipita kipimo chake cha kusikia,
kwa nini wanahitaji kipimo kingine cha kusikia?

Je kitu gani kinachotokea wakati wa vipimo vya
kusikia?

Mtoto wako ana sababu moja au zaidi ya hatari ambayo inaweza
kuongeza uwezekano wa kuendeleza kupoteza kusikia wakati
atakapokuwa wakubwa.

Daktari wa kusikia atafanya vipimo kadhaa vya kusikia kuangalia
sehemu tofauti za mfumo wa kusikia wa mtoto wako. Wao wataelezea
kila na matokeo wakati wa miadi.

Ikiwa mtoto wako ana yoyote ya sababu zifuatazo za hatari
watarekebishwa ndani ya wiki 6 baada ya kipimo chao cha kusikia:

Vipimo vitathibitisha kama kusikia kwa mtoto wako ni kawaida au
ikiwa wamepatwa na tatizo la kusikia.

•
•

dalili zinazohusiana na tatizo la kusikia
matatizo ya kichwa/usoni wa kimuundo k.m. hali isiyo
kawaida

•
•
•
•

Huduma zinazotolewa kwa umma za kusikia ni bure na
inapatikana kwa watoto wanaostahili wenye Medicare,
wanaozaliwa katika hospitali za umma au binafsi. Ikiwa
unachagua kwenda kwa daktari wa kusikia wa kibinafsi,
unapaswa kujadili gharama pamoja nao kabla ya miadi.
Kipimo chako kitakupa maelezo ya huduma za Kusikia katika
eneo lako.

Inakuwaje ikiwa mtoto wangu ana tatizo la
kusikia?

Ikiwa moja au zaidi ya sababu zifuatazo za hatari zipo sasa, mtoto
wako atapitiwa upya kabla ya siku ya kuzaliwa kwake ya 1:
•

Ni kiasi gani kipimo cha kusikia kitagharimu?

Ikiwa mtoto wako ana tatizo la kusikia la muda mfupi, Daktari
wako wa Kusikia atataka kuwaona tena kufuatilia kusikia kwao.
Ikiwa tatizo la kusikia la muda haliboresheki, daktari wa kusikia
atapendekeza mtoto wako kumuona mtaalamu wa Sikio, Pua and
Koo (ENT).

historia ya familia ya kupoteza kusikia kwa kudumu: hii
inamaanisha wazazi au ndugu wenye tatizo la kusikia tangu
utoto
kuambukizwa kwa maambukizi wakati wa ujauzito au
kuzaliwa
usaidizi wa uingizaji hewa kwa muda wa siku zaidi ya 5
baada ya kuzaliwa
shida kali za kupumua wakati wa kuzaliwa
• jeraha kali

Ikiwa mtoto wako ana upungufu wa kusikia, Daktari wako wa
kusikia atamtuma mtoto wako kwa baadhi au yote yafuatayo:
•
•
•
•
•
•

Ingawa idadi ndogo tu ya watoto walio na hatari hizi huwa na
tatizo la kusikia, bado ni muhimu kuwa na daktari wa kupima
kusikia kwa mtoto wako wakati wakiwa wakubwa zaidi.

Nini maana ya Daktari wa Kusikia?

Kliniki ya Kusikia ya Watoto
Mtaalamu Sikio, Pua na Koo
Daktari wa Watoto
Australia Hearing (kwa ajili ya kusikia misaada ya kusikia)
Huduma ya Usaidizi wa Kusikia wa Familia ya Queensland
Huduma nyingine za kitaalamu kama inavyotakiwa.

QHLFSS itasaidia kukuunganisha kwenye huduma hizi.

Daktari wa Masikio ni mtaalamu wa kusikia mwenye ujuzi na vifaa
vya kufanya upimaji wa kina wa kusikia.

Mtoto wangu anaonekana kuitikia sauti. Je, bado
wanahitaji vipimo vya kusikia vya kufuatilia?
Watoto wengi walio na tatizo la kusikia wanaweza kuendelea
kusikia na kuitikia sauti fulani. Kwa hiyo, kutambua tatizo la kusikia
haiwezekani bila kupima kwa sahihi.

Ikiwa una wasiwasi juu ya kusikia kwa mtoto wako,
unaweza kumwita daktari wako wa kusikia kwa miadi
ya awali.
Language: Swahili

Mtoto wako anaweza kuhitaji miadi mmoja au
mbili kupata matokeo.

Kugundua tatizo la kusikia mapema hutoa fursa
bora kwa ajiri ya kusema kwa mtoto wako na
maendeleo ya lugha. Ni muhimu kwa maisha
yao ya baadaye ya kujifunza, kijamii na kihisia.
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