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اگر در مدت یک هفته پس ازآزمایش دوم شنوائی طفل تان به شام اپاینتمنت داده
نشد ،شام خودتان با آن اداره که آزمایش را انجام داده ویا هم با ( )QHLFSSاز
طریق شامره  ۱۸۰۰۳۵۲۰۷۵به متاس شوید.

من صدای شامرا می
شام چگونه میفهمید که
شنوم؟

اگربه اپاینتمنت مان رفته نتوانیم  ،چه میشود؟
اگر منیتوانید به اپاینتمنت تان به وقت معین آن بروید  ،این موضوع را هر چه زودتر
قبل ازاپاینتمنت به خدمات مطالعه شنوائی اطالع بدهید تا آنها آپاینتمنت تان را لغو
کرده و یک اپاینتمنت دیگر به شام بدهد.

طفل شام برای انجام آزمایش های بیشرت به یک متخصص شنوائی
معرفی شده است.
این جزوه به شام در مورد اینکه چرا طفل شام به متخصص شنوائی
معرفی شده و قدم های بعدی چه میباشد به شام معلومات میدهد.

اطفال کوچک هر قدر که سن شان کوچک باشد آزمایش شنوائی شان خوبرت انجام
میشود بخاطر اینکه آنها خوب میخوابند .بنآ از به تآخیر انداخنت اپاینتمنت تان اگر
ممکن باشد خودداری منائید.

در نزد بعضی اطفال ممکن فکتور های خطر موجود باشد که باعث بوجود آمدن ضیاع شنوائی
در سنین بزرگرت شود .در صورت موجودیت این مشکل ،متخصص شنوائی شامرا در جریان
گذاشته و درعین زمان زمینه یک آزمایش دیگر را که باید دریک سالگی و یا وقت تر از آن در نزد
طفل شام انجام شود ،تنظیم میکند.
با وجود اینکه یک تعداد کمی از اطفال در موجودیت فکتورهای خطر ممکن دچار ضیاع شنوائی
شوند ،با آنهم مهم است تا طفل شام یک آزمایش شنوائی دیگر را اگر توصیه شود ،انجام بدهد.

با دریافت مشکل ضیاع شنوائی در سنین اولیه فرصت بهرت ایجاد میشود تا به طفل شام
در مورد تکلم و انکشاف لسان کمک صورت گرفته و بدین ترتیب طفل شام در آینده
زمینه آموزش بهرتداشته باشد.

خدمات حامیت فامیلی ضیاع شنوائی کووینزلند
()QHLFSS
خدمات حامیت فامیلی ضیاع شنوائی کووینزلند ( )QHLFSSبرنامه های حامیت فامیلی
شان را برای فامیل های عرضه میکند که در نزد اطفال شان تشخیص ضیاع شنوائی دامئی صورت
گرفته است .اگر تشخیص شود که طفل شام دچار مشکل عدم شنوائی به شکل دامئی است ،یک
سهولت کار فامیلی از این اداره با شام به متاس شده و همیشه در دسرتس میباشد .این سهولت
کار حارض است برای یک مدت طوالنی با شام و فامیل تان کار مناید.
خدمات برای متام فامیل ها رایگان است .اگر اداره ( )QHLFSSبا شام متاس نگرفت ،شام
میتوانید با آنها از طریق شامره  ۱۸۰۰۳۵۲۰۷۵به متاس شوید.

شخص که بررسی آزمایشی شنوائی را انجام میدهد به شام معلومات مفصل در مورد
خدمات مطالعه شنوائی که در محله شام موجود میباشد ارائه خواهد کرد.

اگر میخواهید که به متخصص شنوائی خصوصی بروید ،شام باید بدانید که این کار
برای شام هزینه خواهد داشت که در این مورد شام باید با این خدمات به متاس شده
وبا آنها در این باره صحبت منائید.
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اگر نتیجه آزمایش نشان بدهد که طفل شام مشکل شنوائی ندارد ،بازهم مهم است تا شنوائی
طفل تان زیر نظرتان باشد.

هزینه اپاینتمنت چقدر میشود؟

خدمات مطالعه شنوائی برای مردم عام ،این آزمایش را برای کسانی که واجد رشایط
میدیکیر هستند به شکل رایگان انجام میدهد .و این خدمات برای متام اطفال رصف
نظر از اینکه در شفاخانه دولتی ویا در شفاخانه خصوصی بدنیا آمده است ،قابل
دسرتس میباشد.
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اگر طفل من مشکل عدم شنوائی نداشته باشد چه میشود؟

به خاطر داشته باشید که شنوائی طفل در هر سن میتواند آزمایش شود .در
صورت نگرانی در مورد شنوائی طفل تان  ،با داکرت تان به متاس شده و از
داکرت تان بخواهید تا شامرا به متخصص شنوائی به خاطر آزمایش شنوائی
طفل تان معرفی مناید.

چه زمان طفل من نیاز دارد تا تست اش انجام شود؟

نتیجه های احتاملی آزمایش تشخیصی شنوائی طفل
من چه میباشد؟

تست اطفال که نتیجه آزمایش شنوائی هردو گوش شان “معرفی به” باشد ،یک هفته بعد
از آزمایش دومی و تست اطفال که نتیجه آزمایش یک طرف شان “معرفی به” باشد باید در
مدت شش هفته پس از آزمایش دومی شان انجام شود.

انجام تست چقدر زمان میربد؟
از هر  ۱۰طفل که توسط متخصص بخش شنوائی معاینه
میشود ...

این مدت زمان برای هر طفل فرق میکند ولی هر اپاینتمنت میتواند تا سه ساعت را در بر
بگیرد .بسیاری اطفال به این مدت زمان نیاز ندارد ولی از برای احتیاط خوب است که برای
هر طفل نیم روز وقت در نظر بگیریم.

من طفل ام را برای انجام این آزمایش چگونه آماده کنم؟
در مورد اینکه چگونه طفل تان را برای این آزمایش آماده کنید ،متخصص آزمایش شنوائی
برای تان معلومات ارسال کرده ویا هم از طریق متاس تیلفونی معلومات میدهد.
تقریبآ  ۵نفر شان معلوم
میشود که شنوائی شان
نورمال است ...

تقریبآ  ۴نفر شان معلوم
میشود که ضیاع شنوائی
مؤقتی دارد ...

و تقریبآ  ۱نفر شان معلوم
میشود که ضیاع شنوائی یک
طرفه یا دوطرفه دامئی در
نزد شان موجود است

آماده کردن طفل برای انجام این آزمایش کمک کننده است .قبل ازرسیدن برای آزمایش ،طفل
شام باید بیدار بوده ولی خسته وآماده خواب رفنت باشد.
از اینکه تکان خوردن طفل در
اثنای انجام آزمایش روی نتیجه
آزمایش اثر میگذارد ،بدین خاطر
اکرث این تست در زمانی انجام
میشود که طفل شام خواب است.

اگر طفل من ضیاع شنوائی داشته باشد چه میشود؟
اگر طفل شام ضیاع شنوائی مؤقتی داشته باشد ،متخصص شنوائی برای کنرتول شنوائی
شان آنهارا دوباره خواهد دید .اگرضیاع شنوائی مؤقتی بهبود پیدا نکند ،متخصص
شنوائی به طفل شام مشوره خواهد داد تا متخصص گوش و گلو و بینی را بیبیند.
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اگر طفل شام ضیاع شنوائی دامئی داشته باشد ،متخصص شنوائی طفل تان را به بعضی
یا به متام نهاد های ذیل معرفی خواهد کرد:
•کلینیک شنوائی دوران طفولیت
•متخصص بخش گوش و گلو و بینی
•متخصص بخش اطفال
•اداره شنوائی آسرتالیا (برای ساخنت آله شنوائی)
•خدمات حامیت فامیلی ضیاع شنوائی کووینزلند ()QHLFSS
•به دیگر خدمات تخصصی نظر به رضورت

اگر شام معلومات در مورد آمادگی برای روز اپاینتمنت را دریافت نکردید و مطمنئ نیستید
در مورد اینکه برای آمادگی چه کار باید بکنید ،مهم است تا قبل از روز اپاینتمنت با
متخصص بخش شنوائی متاس بگیرید.

چه وقت میتوانم نتیجه را بدانم؟
در جریان هر اپاینتمنت متخصص بخش شنوائی در مورد نتیجه آزمایش با شام صحبت
خواهد کرد.
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چرا طفل من به متخصص شنوائی معرفی
شده است؟
بدلیل اینکه نتیجه بررسی آزمایشی طفل شام در هردو بار “معرفی به” بوده
است .بدین معنی که نتیجه هردو بار معاینه نتوانسته نشان بدهد که آیا طفل
شام مشکل ضیاع شنوائی دارد یا خیر .بدین خاطرطفل شام به یک آزمایش
شنوائی که توسط متخصص شنوائی انجام شود نیازمند است.
دالئیل زیاد وجود دارد که به خاطر آن نتیجه بررسی آزمایشی طفل شام
“معرفی به” میتواند باشد .طفل شام ممکن:
•ضیاع دامئی شنوائی داشته باشد
•ضیاع مؤقتی شنوائی داشته باشد .دلیل این ضیاع مؤقتی ممکن جمع شدن مایع
ویا بندش پس از تولد بوده باشد که در زمان آزمایش روی شنوائی تآثیر کرده
باشد.
•درزمان آزمایش شنوائی ،در هردوبار ناآرام بوده باشد ویا
•در زمان بررسی آزمایشی در محیط رسوصدا زیاد بوده باشد.

متخصص مطالعه شنوائی چه کسیست؟
متخصص مطالعه شنوائی کسی است که مهارت ها ووسائیل الزم را در اختیار داشته و
توانائی انجام یک معاینه دقیق شنوائی به منظور تشخیص را داشته باشد.

تست شنوائی تشخیصی چیست؟
بواسطه تست تشخیصی شنوائی مشخص میشود که آیا شنوائی طفل نورمال است ویا
اینکه طفل ضیاع شنوائی دارد .اگر طفل ضیاع شنوائی داشته باشد ،تست تشخیصیه:
•نشان میدهد که این ضیاع شنوائی دامئی است یا مؤقتی
•شدت ضیاع شنوائی را نشان میدهد (ضیاع شنوائی ممکن خفیف باشد یا اینکه
طفل هیچ شنوائی نداشته باشد)
•نشان میدهد که ضیاع شنوائی یک طرفه است یا دوطرفه
برای دریافت متام این معلومات در مورد شنوائی طفل شام معموآل به بیشرت از یک
اپاینتمنت رضورت میباشد.

در جریان انجام تست چه کار میشود؟
برای چک قسمت های مختلف سیستم شنوائی طفل ،متخصص شنوائی آزمایش
های متعددی را انجام داده و در مورد هریک از این آزمایش ها در اثنای
اپاینتمنت به شام معلومات خواهد داد.
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