Từ Sinh đến 3 tháng
Thoải mái với các âm thanh hoặc giọng nói quen thuộc
Bị giật mình hoặc nhảy dựng khi có tiếng ồn bất ngờ

3 đến 6 tháng
Quay đầu hoặc đưa mắt về phía các âm thanh thú vị
Có vẻ lắng nghe
Dễ dàng tỉnh dậy khi có âm thanh
Bắt đầu tạo ra các âm thanh giống như lời nói

6 đến 12 tháng

‘ngồi xuống’
Nói hai đến ba từ thực sự, như ‘banh’, ‘chó’, ‘xe’
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Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về thính giác của con
bạn, hãy liên lạc với bác sĩ của bé hoặc nhân viên tại
phòng khám địa phương.

Chương Trình Thính Giác Khỏe Mạnh

Làm theo các hướng dẫn bằng lời nói đơn giản, như

của Queensland nhằm xác định các

thể hoặc đồ chơi

bé được sinh ra bị mất thính giác vĩnh

Khi được hỏi, chỉ vào mọi người, các bộ phận cơ

viễn. Chương trình này miễn phí và

Có vẻ hiểu nhiều từ hơn mỗi tuần

có sẵn cho tất cả các bé đủ điều kiện

12 đến 18 tháng

được sinh ra ở Queensland.

Quay đầu về phía các âm thanh nhẹ nhàng

www.health.qld.gov.au/healthyhearing

Bắt đầu bắt chước các âm thanh lời nói

Language: Vietnamese

Kiểm tra thính giác của con bạn

Hiểu các từ đơn giản như ‘no’ và ‘bye-bye’

nào cha mẹ biế
thế
t co n n
m
ẹ?
ghe đư
Là
ợc tiếng cha m

Danh sách kiểm tra thính giác và
lời nói cho ...

Cuộc hẹn kiểm tra
thính giác cho

Kiểm tra thính giác của con bạn
Thính giác khỏe mạnh rất quan trọng đối với sự phát
triển lời nói và ngôn ngữ của con bạn từ những tháng
đầu đời. Khoảng một hoặc hai bé trong số 1000 bé sẽ
bị mất thính giác đáng kể.
Nếu việc mất thính giác không được phát hiện ở giai
đoạn đầu đời, nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển
lời nói và ngôn ngữ của con bạn và việc học tập trong
tương lai ở trường.

Là một phần trong kiểm
tra sức khỏe của bé
Chương Trình Thính Giác Khỏe Mạnh
nhằm xác định những bé sơ sinh bị mất
thính lực vĩnh viễn. Chương trình này
miễn phí và có sẵn cho tất cả các bé
được sinh ra ở Queensland, là những
người đủ điều kiện medicare.
Bé của bạn sẽ được cung cấp một số
kiểm tra sức khỏe sau khi chúng được
sinh ra. Một trong số đó sẽ là kiểm tra
về mất thính lực. Việc kiểm tra này nên
được thực hiện càng sớm càng tốt sau
khi sinh. Nếu việc kiểm tra không được
thực hiện trước khi bạn và bé rời Bệnh
Viện thì bé của bạn vẫn có thể được
kiểm tra như một bệnh nhân ngoại trú
ngay sau khi bạn về nhà.

Việc kiểm tra được thực
hiện như thế nào?
Kiểm tra thính giác không làm đau bé
của bạn. Một y tá hoặc một người được
đào tạo về kiểm tra thính giác sẽ tiến
hành kiểm tra khi bé yên lặng hoặc ngủ.
Một vài miếng dán nhỏ sẽ được đặt nhẹ
nhàng trên đầu bé của bạn và một chiếc
tai nghe mềm sẽ được đặt nhẹ trên mỗi
tai. Một loạt các âm thanh nhẹ sau đó
sẽ được phát vào tai bé. Các miếng dán
sẽ ghi lại phản ứng của bé với các âm
thanh.

Khi nào tôi sẽ biết kết quả?
Kết quả kiểm tra sẽ được biết ngay lập
tức và sẽ được ghi lại trong Hồ Sơ Sức
Khỏe Cá Nhân của bé. Người tiến hành
việc kiểm tra sẽ thảo luận về kết quả với
bạn. Hãy đặt câu hỏi nếu có bất cứ điều
gì bạn không chắc chắn.

Language: Vietnamese

Việc kiểm tra sẽ cung cấp
những thông tin gì cho
chúng ta?
Đối với mỗi tai, việc kiểm tra sẽ cho
kết quả ‘pass’ (vượt qua) hoặc kết quả
‘refer’ (cần giới thiệu). Kiểm tra sẽ không
cung cấp thông tin chi tiết về thính giác
bé của bạn.

Kết quả ‘pass’ (vượt qua)
có nghĩa là gì?
Kết quả ‘pass’ trên cả hai tai cho thấy bé
ít có khả năng bị mất thính giác, là điều
sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lời nói
và ngôn ngữ của bé.
Một số ít trẻ sơ sinh có thể vượt qua
việc kiểm tra, nhưng chúng có các yếu
tố rủi ro đối với các kiểu mất thính giác
mà sẽ mất nhiều thời gian hơn để xuất
hiện. Nếu trường hợp này xảy ra thì bé
của bạn sẽ được cung cấp một bài kiểm
tra thính giác với một nhà thính học khi
trước ngày sinh nhật đầu tiên của bé.
Thời gian của bài kiểm tra này sẽ phụ
thuộc vào nhu cầu cụ thể của con bạn.
Mặc dù rất ít em bé có các yếu tố nguy
cơ này sẽ bị mất thính lực, nhưng điều
quan trọng là phải đảm bảo bé của bạn
có được bài kiểm tra.
Hãy nhớ rằng thính giác của tất cả trẻ
sơ sinh và trẻ nhỏ có thể thay đổi theo
thời gian. Nếu bất cứ lúc nào bạn lo lắng
về bé hoặc con của mình, hãy liên lạc
với bác sĩ của bạn hoặc nhân viên tại
phòng khám địa phương. Các bài kiểm
tra thính giác có thể được thực hiện trên
trẻ sơ sinh và trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Ngày
Thời gian
Địa điểm
Kết quả ‘refer’ (cần giới
thiệu) có nghĩa là gì?
Kết quả ‘refer’ về kiểm tra thính giác có
thể được gây ra bởi một số điều:
•
•
•
•

bé của bạn đã không yên lặng trong
khi kiểm tra.
có thể có tiếng xung quanh trong khi
kiểm tra.
bé của bạn có thể bị chảy dịch hoặc
nghẹt tạm thời trong tai sau khi sinh.
một số ít trẻ sơ sinh có thể bị mất
thính giác tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Mức độ mất thính giác có thể thay
đổi từ nhẹ đến sâu.

Nếu lần kiểm tra thính giác đầu tiên của
bé của bạn hiển thị kết quả ‘refer’ trên
một hoặc cả hai tai thì việc kiểm tra thứ
hai trên cả hai tai sẽ được thực hiện.
Nếu lần kiểm tra thính giác thứ hai của
bé của bạn hiển thị kết quả ‘refer’ trên
một hoặc cả hai tai thì bạn sẽ được giới
thiệu đến một chuyên gia thính học để
kiểm tra, cũng như đến dịch vụ hỗ trợ
gia đình. Bạn sẽ được cung cấp một tài
liệu bổ sung giải thích điều này chi tiết
hơn.

Tôi có thể lấy thêm thông
tin ở đâu?

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về
kiểm tra thính giác của bé của bạn,
hãy liên lạc với bệnh viện địa phương,
bác sĩ bé của bạn hoặc nhân viên tại
phòng khám địa phương.
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