چک لیست بخش شنوائی و تکلم برای ...
از تولد تا  ۳ماهگی

 ۳الی  ۶ماهگی
رس یا چشم خودرا به طرف آواز های مورد عالقه اش دور میدهد
وامنود میکند که میشنود
با صدا بدون مشکل باال میشود
صداهای حرف گونه اجرا میکند
 ۶الی  ۱۲ماهگی

بررسی آزمایشی شنوائی طفل شام

هدف برنامه صحی صحت شنوائی کووینزلند شناسائی اطفال که
با ضیاع شنوائی دامئی تولد میشود میباشد .این خدمات برای متام
اطفال نوزاد که در کووینزلند بدنیا آمده وواجد میدیکیر هستند،
رایگان میباشد.
Language: Dari
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کلامت ساده مثل “نه” یا “خدا حافظ” را میفهمد
صداهای گفتاری را کاپی میکند
با صداهای آرام رسش را دور میدهد

 ۱۲الی  ۱۸ماهگی
در هر هفته با کلامت بیشرت آشنائی پیدا میکند
اگر در مورد افراد ،اعضای بدن یا بازیچه سؤال شود ،آنرا نشان
میدهد.
به هدایات آسان لفظی مانند “بینشینید” جواب میدهد
قادر به گفنت دو تا سه کلمه حقیقی مانند توپ  ،سگ وموتر
میباشد
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من صدای شامرا می
ش
ن
و
م
شام چگونه میفهمید که
؟

با شنیدن صدا و آوازهای آشنا آرام میشود
در مقابل صداهای ناگهانی با پرش از جا یا حرکت به شکل خیزش
عکس العمل نشان میدهد

اگر شام در مورد شنوائی طفل تان نگرانی و تشویش دارید ،با داکرت طفل
تان ویا با کارمندان کلینک محلی تان به متاس شوید.

اپاینتمنت بررسی
آزمایشی برای
تاریخ
زمان

بررسی آزمایشی شنوائی طفل شام
سالمت شنوائی طفل از دوران ماه های اولیه زندگی برای انکشاف تکلم و مهارت
لسانی طفل تان خیلی مهم است .تقریبآ یک یا دوطفل از هر  ۱۰۰۰طفل ممکن
دچارمشکل عدم شنوائی شدید باشد.
عدم دریافت مشکل شنوائی در مراحل اولیه زندگی طفل ممکن باعث متآثرشدن
انکشاف تکلم  ،لسان و توان آموزش طفل در آینده در مکتب شود.

محل
نتیجه “معرفی به” چه معنی میدهد؟

عوامل مختلف میتواند باعث شود تا نتیجه “معرفی به” پس از
بررسی آزمایشی برای شام داده شود که بعضی از آنها شامل چیز
های ذیل است:
•اگر طفل شام در جریان بررسی آزمایشی ناآرام بوده باشد.
•اگر در محل که آزمایش انجام شده رسو صدا زیاد بوده
باشد.
•اگر در گوش طفل شام پس از تولد مایع بوده ویا به شکل
مؤقت بندش وجود داشته بوده باشد.
•یک تعداد کم اطفال ممکن مشکل عدم شنوائی مؤقتی ویا
دامئی داشته باشند که درجه عدم شنوائی هم میتواند اندک
ویا بسیار شدید باشد.
اگر نتیجه اولیه بررسی آزمایشی یک ویا هردو گوش طفل شام
“معرفی به” باشد ،در هر دو صورت بررسی آزمایش شنوائی
دومی باالی هردو گوش انجام خواهد شد.
اگر نتیجه دوم بررسی آزمایشی یک ویا هردو گوش طفل شام
“معرفی به” باشد ،در این صورت شام هم به متخصص بخش
شنوائی وهم به خدمات حامیت فامیلی معرفی خواهید شد .در
این صورت برای شام یک جزوه معلوماتی با جزئیات بیشرت داده
خواهد شد.

این بررسی آزمایشی چگونه معلومات
را به ما میدهد؟

در مورد هر گوش نتیجه آزمایش “کامیاب” ویا “معرفی به”
خواهد بود .این بررسی آزمایشی معلومات با جزئیات را در
مورد شنوائی طفل شام داده منیتواند.

نتیجه “کامیاب” چه معنی میدهد؟

نتیجه کامیاب در هردو گوش به معنی این است که طفل شام
دچار مشکل شنوائی که باعث مشکل انکشاف تکلم و لسان
طفل شام شود نیست.

یک تعداد اطفال که فکتور های خطر شناخته شده برای
بعضی از انواع عدم شنوائی داشته باشند ،اگر نتیجه آزمایش
شنوائی شان کامیاب هم باشند ،ممکن یک مدت زمان را
در بر بگیرد تا مشکل عدم شنوائی شان ظاهر شود .در
صورت موجودیت این مشکل ،به طفل شام زمینه معاینه
شدن توسط یک متخصص شنوائی قبل از رسیدن به سن یک
سالگی پیشنهاد خواهد شد .زمان این آزمایش بعدی مربوط
به رضوریات مشخص طفل شام خواهد بود .با وجودیکه یک
تعداد کم از این اطفال در موجودیت این فکتورهای خطر
ممکن به مشکل عدم شنوائی دچار شوند ،ولی مهم اینست تا
مطمنئ شویم که طفل شام این تست را انجام بدهد.
به یاد داشته باشید که شنوائی متام اطفال نوزاد واطفال دیگر
به مرور زمان تغیر میکند .در هر موقع اگر شام در مورد
شنوائی طفل کوچک و یا اطفال دیگر تان نگرانی داشته
باشید ،با داکرت تان ویا با کارمند صحی در کلینک محلی تان
به متاس شوید.
تست شنوائی در هر سن میتواند در نزد طفل نوزاد و اطفال
دیگر انجام شود.

از کجا میتوانم معلومات بیشرت بدست
بیاورم؟

بخش از ارزیابی صحت طفل

هدف برنامه سالمت شنوائی شناسائی اطفال که با مشکل عدم
شنوائی دامئی تولد میشوند میباشد .این برنامه برای متام اطفال
که در کووینزلند تولد شده و واجد رشایط میدیکیر هستند به
شکل رایگان در دسرتس میباشد.
برای طفل شام بعد از تولد ممکن چندین بار پیشنهاد بررسی
صحی داده شود .یکی از این بررسی ها ممکن در مورد
آزمایش مشکل شنوائی طفل باشد .آزمایش شنوائی طفل
بعد از تولد باید هر قدر زود که ممکن باشد انجام شود .اگر
بررسی شنوائی طفل تان قبل از مرخص شدن شام و طفل تان
از شفاخانه انجام نشود ،این آزمایش پس از رفنت به خانه نیز
میتواند به شکل مریضان خارج بسرت به زودی انجام شود.

این بررسی آزمایشی چگونه انجام
میشود؟

آزمایش شنوائی باعث کدام درد برای طفل منیشود .این آزمایش
را یک نرس یا کارمند که در این بخش آموزش دیده زمانی
که طفل شام آرام ویا خواب باشد انجام میدهد .برای انجام
این عملیه نرس ویا کارمند که آنرا انجام میدهد چندین الیه
نرم را روی رس طفل شام گذاشته و یک گوشی نرم روی گوش
های طفل قرار میدهد .بعد از آن یک آواز نرم را چاالن میکند
تا طفل بشنود .در این وقت الیه های نرم که روی رس طفل
گذاشته شده جواب دهی طفل در مقابل این آواز را ثبت
میکند.

چه وقت من میتوانم نتیجه را بفهمم؟

نتیجه این آزمایش را فورآ میتوان فهمید و این نتیجه در
دوسیه شخصی صحی طفل شام به ثبت رسیده و شخص که
این آزمایش را انجام میدهد ،در مورد نتیجه نیز با شام صحبت
خواهد کرد .اگر شام در مورد کدام موضوع مطمنئ نیستید در
مورد آن سؤال کنید.

اگر شام خواهان معلومات بیشرت درباره بررسی آزمایشی شنوائی
طفل تان هستید ،در این صورت با شفاخانه محلی ،با داکرت طفل
تان ویا با کارمندان دیگر کلینیک محلی تان به متاس شوید.

Reviewed 2018

Language: Dari

