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Διεύθυνση:

Ραντεβού Ακουολογίας

Υπηρεσία Ακουολογίας:

Αριθμός τηλεφώνου:

Ημερομηνία και ώρα:

Εάν δεν μπορείτε να πάτε το ραντεβού σας, ενημερώστε 
τον Ακουολόγο σας το συντομότερο δυνατόν πριν από το 
ραντεβού για να το ακυρώσετε και να το ανανεώσετε.

Η εξέταση των μωρών γίνεται καλύτερα όταν είναι πολύ 
μικρά (καθώς κοιμούνται καλύτερα). Η καθυστέρηση των 
εξετάσεων θα πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν.

Εάν οι εξετάσεις δείξουν ότι το μωρό σας δεν έχει απώλεια ακοής, 
εξακολουθεί να είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την ακοή του 
μωρού σας.

Μερικά μωρά μπορεί να έχουν παράγοντες κινδύνου για την 
εμφάνιση απώλειας ακοής καθώς μεγαλώνουν. Ο ακουολόγος 
σας θα σας ενημερώσει αν συμβαίνει αυτό για το μωρό σας και 
θα κανονίσουν για μια άλλη εξέταση ακρόασης για το μωρό σας 
κάπου πριν τα πρώτα γενέθλιά τους, αν χρειαστεί.

Παρόλο που μόνο ένας μικρός αριθμός παιδιών με παράγοντες 
κινδύνου παρουσιάζουν απώλεια ακοής, εξακολουθεί να είναι 
σημαντικό το μωρό σας να έχει τις επιπλέον εξετάσεις ακοής εάν 
συνιστάται.

Η υπηρεσία Οικογενειακής Υποστήριξης Απώλειας Ακοής της 
Κουηνσλάνδης (QHLFSS) προσφέρει υποστήριξη σε οικογένειες 
παιδιών που έχουν διαγνωστεί με μόνιμη απώλεια ακοής. Εάν 
το βρέφος σας έχει μόνιμη απώλεια ακοής, ένας Διακανονιστής 
Οικογενειακής Υποστήριξης θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα 
είναι διαθέσιμος για να συνεργαστεί μαζί σας και την οικογένειά 
σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η υπηρεσία είναι δωρεάν για όλες τις οικογένειες. Εάν δεν λάβετε 
επικοινωνία από τη QHLFSS, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 
τους στο 1800 352 075.

Αν δεν λάβετε ένα ραντεβού με υπηρεσία ακουολογίας 
μέσα σε μία εβδομάδα από τη δεύτερη εξέταση της 

ακοής του μωρού σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
Ακουολογίας στην οποία θα πάτε ή με την QHLFSS στο 

1800 352 075.

Η διάγνωση μιας απώλειας ακοής σε νεαρή ηλικία 
αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για να βοηθήσει την 
ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας του μωρού σας 

και τη μελλοντική μάθηση.

Θυμηθείτε ότι η ακοή ενός παιδιού μπορεί να 
εξεταστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Εάν έχετε 
ανησυχίες σχετικά με την ακοή του μωρού σας, 
επικοινωνήστε με το γιατρό σας για να ζητήσετε 
παραπομπή σε Ακουολόγο για να εξετάσετε την 
ακοή του μωρού σας.

Ο εξεταστής ακοής σας θα παράσχει λεπτομέρειες σχετικά 
με τις υπηρεσίες Ακουολογίας που είναι διαθέσιμες στην 
περιοχή σας.

Οι δημόσιες υπηρεσίες Ακουολογίας εκτελούν δωρεάν 
εξετάσεις ακοής για τα μωρά που δικαιούνται Medicare. 
Αυτές είναι διαθέσιμες σε όλα τα μωρά, ανεξάρτητα από το 
αν γεννήθηκαν σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο.

Εάν επιλέξετε να μεταβείτε σε έναν ιδιωτικό ακουολόγο, θα 
πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν δαπάνες που αφορούν 
την εξέταση και θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την 
υπηρεσία για να συζητήσετε.

Πόσο κοστίζει το ραντεβού;

Τι γίνεται αν δεν μπορούμε να πάμε στο 
ραντεβού;

Υπηρεσία Απώλειας Ακοής της Κουηνσλάνδης 
(QHLFSS)

Τι γίνεται αν το μωρό μου δεν έχει απώλεια 
ακοής;

Πώς
 θα ξέρετε αν σας ακούω;

Your Baby’s
Audiology

Hearing Test
Η εξέταση ακοής του μωρού σας

Το μωρό σας έχει παραπεμφθεί σε έναν 
Ακουολόγο για περαιτέρω εξετάσεις 

ακοής. 

Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί γιατί 
παραπέμφθηκε  το μωρό σας και τι θα 

συμβεί.
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Το μωρό σας είχε ένα αποτέλεσμα ‘refer» (παραπομπή) 
στις δύο εξετάσεις ακοής. Αυτό σημαίνει ότι η εξέταση 
δεν μπόρεσε να αποκλείσει μια απώλεια ακοής και το 
μωρό σας χρειάζεται περαιτέρω εξέταση ακοής από έναν 
Ακουολόγο.

Μπορεί να υπάρχουν αρκετοί λόγοι για το μωρό να έχει 
αποτέλεσμα “refer” στην εξέταση της ακοής. Το μωρό σας 
μπορεί να έχει:

• Μόνιμη απώλεια ακοής.
• προσωρινή απώλεια ακοής, λόγω υγρού ή 

προσωρινής απόφραξης στο αυτί τους μετά τη 
γέννηση, που μπορεί να έχουν επηρεάσει την ακοή 
τους κατά την  εξέταση ακοής.

• δεν είχε ηρεμήσει κατά τη διάρκεια και των δύο 
εξετάσεων ακοής, ή

• υπήρχε θόρυβος στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια 
των εξετάσεων.

Ο Ακουολόγος σας θα κάνει μια σειρά διαφόρων 
εξετάσεων. Κάθε εξέταση ελέγχει ένα διαφορετικό μέρος 
του συστήματος ακοής του μωρού σας. Ο Ακουολόγος θα 
εξηγήσει κάθε εξέταση κατά τη διάρκεια του ραντεβού.

Ο Ακουολόγος είναι ειδικός ακοής με τις δεξιότητες και τον 
εξοπλισμό για τη διεξαγωγή λεπτομερών εξετάσεων ακοής 
(διαγνωστικές εξετάσεις ακοής).

Οι διαγνωστικές εξετάσεις ακοής εντοπίζουν αν ένα μωρό 
έχει φυσιολογική ακοή ή απώλεια ακοής. Εάν ένα μωρό 
έχει απώλεια ακοής, οι διαγνωστικές εξετάσεις θα δείξουν:

• εάν είναι προσωρινή ή μόνιμη
• το επίπεδο ή το βαθμό της απώλειας ακοής (από την 

ήπια έως τη συνολική απώλεια ακοής)
• εάν η απώλεια ακοής είναι σε ένα ή και στα δύο αυτιά.

Συχνά χρειάζονται περισσότερα από ένα ραντεβού για 
να λάβετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ακοή του 
μωρού σας.

Τα βρέφη με αποτέλεσμα “refer” και για τα δύο αυτιά πρέπει 
να εξετάζονται εντός 2 εβδομάδων από τη δεύτερη εξέταση. 
Τα βρέφη με αποτέλεσμα “refer” για ένα αυτί θα πρέπει να 
εξετάζονται εντός 6 εβδομάδων από τη δεύτερη εξέταση.

Αυτό θα είναι διαφορετικό για κάθε μωρό, αλλά κάθε 
ραντεβού μπορεί να διαρκέσει έως και 3 ώρες. Τα περισσότερα 
μωρά δεν χρειάζονται αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά είναι 
καλύτερο να επιτρέπεται για μισή ημέρα για κάθε περίπτωση.

Ο Ακουολόγος σας θα σας καλέσει ή θα σας στείλει 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας του μωρού 
σας για εξέταση.

Η προετοιμασία του μωρού σας θα σας βοηθήσει με τη 
διαδικασία εξέτασης. Το μωρό σας πρέπει να φτάσει στο 
ραντεβού άγρυπνο, αλλά κουρασμένο και έτοιμο να κοιμηθεί.

Αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι 
περισσότερες από τις 
δοκιμές γίνονται ενώ 
το μωρό κοιμάται, 
καθώς κινήσεις 
παρεμβάλουν στη 
δοκιμή.

Είναι σημαντικό να καλέσετε τον Ακουολόγο πριν από 
την ημέρα του ραντεβού, εάν δεν λάβετε τις πληροφορίες 
προετοιμασίας ή δεν είστε σίγουροι για το τι πρέπει να 
κάνετε.

Ο Ακουολόγος σας θα συζητήσει μαζί σας τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων ακοής κατά τη διάρκεια 
κάθε ραντεβού.

Εάν το μωρό σας έχει προσωρινή απώλεια ακοής, 
ο ακουολόγος σας θα θελήσει να το δει ξανά για να 
παρακολουθήσει την ακοή του. Εάν η προσωρινή απώλεια 
ακοής δεν βελτιωθεί, ο Ακουολόγος θα συστήσει το μωρό 
σας να δει έναν ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο (Ear Nose and 
Throat) (ENT).

Εάν το μωρό σας έχει μόνιμη απώλεια ακοής, ο 
Ακουολόγος θα παραπέμψει το μωρό σας σε ορισμένα ή 
σε όλα τα παρακάτω:

• σε Κλινική Ακοής Παιδιών
• σε Ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο
• σε Παιδίατρο
• στην υπηρεσία Αυστραλιανή Ακοή (για την 

προσαρμογή βοηθήματος ακοής)
• στην Υπηρεσία Υποστήριξης Οικογενειών Απώλειας 

Ακοής της Κουηνσλάνδης (QHLFSS)
• άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως απαιτείται.

Οι δοκιμές δεν 

τραυματίζουν ή 

βλάπτουν το μωρό σας 

ούτως ή άλλως

Language: Greek

Γιατί το μωρό μου παραπέμφθηκε σε 
έναν Ακουολόγο;

Πότε θα πρέπει να εξεταστεί το μωρό μου;

Πόσο καιρό θα πάρουν οι εξετάσεις;

Πώς μπορώ να προετοιμάσω το μωρό μου 
για τις εξετάσεις; 

Πότε θα γνωρίζω τα αποτελέσματα;

Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα των 
διαγνωστικών εξετάσεων ακοής του 
μωρού μου;

Τι συμβαίνει εάν το μωρό μου έχει 
απώλεια ακοής;

Τι είναι ο Ακουολόγος;

Τι είναι οι διαγνωστικές εξετάσεις ακοής;

Τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των 
εξετάσεων;

Από τα 10 μωρά που εξετάζονται 
από έναν Ακουολόγο ...

Περίπου 5 βρέθηκαν να 
έχουν κανονική ακοή ...

Περίπου 4 άτομα έχουν 
προσωρινή απώλεια 

ακοής ...

Και περίπου το 1 
βρέθηκε ότι πρέπει να 
έχει μόνιμη απώλεια 

ακοής σε ένα ή και στα 
δύο αυτιά


