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Anwani:

Huduma za kusikia:

Miadi na Daktari wa Kusikia

Namba ya simu:  

Tarehe & Mda:   

Ikiwa huwezi kuhudhuria miadi yako, wajulishe 
mwanadiolojia wako haraka iwezekanavyo kabla ya mda ili 
kufuta hiyo na kupanga nyingine upya.

Upimaji wa watoto ni bora kufanyika wakati wao 
bado ni wadogo sana (maana wanaweza kulala 
vizuri). Ucheleweshaji wa miadi unapaswa kuepukwa 
iwezekanavyo.

Ikiwa vipimo vinaonyesha kuwa mtoto wako hana tatizo la 
kusikia, bado ni muhimu kuendelea kutazama kusikia kwa mtoto 
wako.

Watoto wengine wanaweza kuwa na dalili za hatari ya matatizo 
ya kusikia wakati wanaendelea kukua. Daktari wako wa kusikia 
atawajulisha kama hii ni tatizo kwa mtoto wako na watakupangia 
kipimo kingine cha kusikia kwa mtoto wako wakati mwingine 
kabla ya siku yake ya kuzaliwa ikiwa inahitajika.

Ingawa ni idadi ndogo tu ya watoto walio na hatari husababisha 
tatizo la kusikia, bado ni muhimu kwa mtoto wako awe na vipimo 
vya kusikia zaidi ikiwa inashauriwa hivyo.

Huduma ya Kusaidia Familia ya wenye Matatizo ya Kusikia ya 
Queensland (QHLFSS) hutoa msaada kwa familia za watoto 
wanaogunduliwa na matatizo ya kudumu ya kusikia. Ikiwa mtoto 
wako anaonekana kuwa na tatizo la kudumu la kusikia, Mratibu 
wa Kusaidia Familia atawasiliana na wewe, na atakuwa yupo 
kuweza kufanya kazi na wewe na familia yako kwa muda mrefu.

Huduma hiyo ni bure kwa familia zote. Ikiwa husikia kutoka kwa 
QHLFSS, unaweza kuwasiliana nao 1800 352 075.

Ikiwa hutapokea miadi ya daktari wa kusikia ndani 
ya wiki moja ya uchunguzi wa pili wa kusikia kwa 

mtoto wako, tafadhali wasiliana na huduma ya Kusikia 
ambayo utaenda kwayo, au QHLFSS kwa 1800 352 075.

Kugundua tatizo la kusikia wakati wa miaka ya utoto 
hutoa fursa nzuri ya kusaidia mtoto wako katika kusema 

& maendeleo ya lugha, na kujifunza baadaye.

Kumbuka kwamba kusikia kwa mtoto kunaweza 
kupimwa wakati wowote. Ikiwa una wasiwasi 
juu ya kusikia kwa mtoto wako, wasiliana na 
daktari wako uomba rufaa kwa Daktari wa 
kusikia ili mtoto wako aweze kupimwa kusikia.

Mchunguzi wako wa kusikia atakupa maelezo ya 
huduma za Kusikia zinazopatikana katika eneo lako.

Huduma za umma za Kusikia hufanya upimaji wa 
kusikia kwa bure kwa watoto wanaostahili wenye 
Medicare. Hii inapatikana kwa watoto wote, bila 
kujali kama walizaliwa katika hospitali ya umma au 
binafsi.

Ikiwa unachagua kwenda kwa Daktari wa Kusikia 
wa kibinafsi, unahitaji kujua kwamba kuna gharama 
zinahusika kwa ajili ya kupima na unahitaji 
kuwasiliana na huduma hiyo kwa majadiliano

Je, gharama ya miadi itakuwa kiasi gani?

Inakuwaje ikiwa hatuwezi kufanya 
miadi?

Huduma ya Kusaidia Familia ya wenye 
Matatizo ya Kusikia ya Queensland 
(QHLFSS)

Inakuwaje ikiwa mtoto wangu hana tatizo la 
kusikia?

Je, utajuaje kama ninawasikia?

Your Baby’s
Audiology

Hearing Test
Kipimo cha Kusikia cha Mtoto wako

Mtoto wako ametumwa kwa Daktari wa 
Masikio kwa ajili ya vipimo vya kusikia 

zaidi.

Brosha hii inafafanua kwa nini mtoto 
wako ametumwa hapo na ni kitu gani 

kitakachofanyika.
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Mtoto wako alikuwa na matokeo ya ‘kutumwa’ sehemu 
nyingine kwa ajiri ya vipimo viwili vya kusikia. Hii ina 
maana kuwa uchunguzi haukuweza kuondoa uwezekano 
wa kuwepo tatizo la kusikia, na mtoto wako anahitaji 
kupima zaidi ya kusikilizwa daktari wa masikio. 

Kunaweza kuwa na sababu kadhaa za mtoto kuwa 
na matokeo ya ‘kutumwa’ sehemu nyingine kwenye 
uchunguzi wa kusikia. Mtoto wako anaweza kuwa na:
 
• kupoteza uwezo wa kusikia kwa kudumu; 
• kupoteza kwa muda mfupi, kwa sababu ya maji au 

kupunguzwa kwa muda mfupi katika sikio lao baada 
ya kuzaliwa, ambayo inaweza kuwa imeathiri kusikia 
kwao wakati wa kipimo cha kusikia; 

• hakuwa ametulia wakati wa vipimo vyote vya kusikia, 
au 

• uwezekano wa kelele za nyuma wakati wa kipimo.

Daktari wako wa Kusikia atafanya vipimo mbalimbali. Kila 
kipimo huangalia sehemu tofauti ya mfumo wa kusikia 
mtoto wako. Daktari wa kusikia ataelezea kila kipimo 
wakati wa miadi.

Daktari wa Masikio ni mtaalamu wa kusikia kwa ujuzi na 
vifaa vya kufanya vipimo vya kusikia vya kina (uchunguzi 
wa vipimo vya kusikia).

Vipimo vya kusikia ni uchunguzi kujua kama mtoto ana 
uwezo wa kusikia wa kawaida au kupoteza kusikia. Ikiwa 
mtoto ana upotevu wa kusikia, vipimo vya uchunguzi 
vitaonyesha:

• ikiwa ni ya muda au ya kudumu 
• kiwango au kiasi cha kupoteza kusikia (kutoka 

wastani wa kati hadi upotevu wa kudumu wa kusikia) 
• Ikiwa kupoteza kusikia kuko katika sikio moja au 

masikio yote.

Mara nyingi huchukua miadi zaidi ya moja ili kupata 
maelezo yote kuhusu kusikia mtoto wako.

Watoto wenye matokeo ya ‘kurejesha’ sehemu nyingine kwa 
masikio yote mawili wanapaswa kupimwa ndani ya wiki mbili 
za kipimo chao cha pili. Watoto wenye matokeo ya ‘kurejesha’ 
sehemu nyingine kwa sikio moja wanapaswa kupimwa ndani 
ya wiki 6 za kipimo chao cha pili.

Itakuwa tofauti kwa kila mtoto, lakini miadi ya kila 
mmoja inaweza kuchukua hadi saa 3. Watoto wengi 
hawana haja ya muda huu, lakini ni bora kuruhusu nusu 
ya siku kwa tahadhari.

Daktari wako wa Kusikia atawaita au kukutumia habari 
juu ya jinsi ya kuandaa mtoto wako kwa ajili ya kupima.

Kuandaa mtoto wako itasaidia na mchakato wa kipimo. 
Mtoto wako anahitaji kufika kwemye miadi akiwa 
ameamka, lakini akiwa amechoka na kujisikia kulala. 

Hii ni kwa sababu 
vipimo vingi 
hufanyika wakati 
mtoto wako amelala, 
maana kujigeuza 
geuza kunaathiri 
vipimo.

Ni muhimu kumwita Daktari wa kusikia kabla ya siku ya miadi 
ikiwa hukupokea habari za maandalizi au haujui nini cha 
kufanya.

Mtaalamu wako wa Kusikia atajadili matokeo ya vipimo vya 
kusikia uwe navyo wakati wote wa kila miadi

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).

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

• 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.

Vipimo haviumizi au 

kuharibu mtoto wako 

kwa namna yoyote
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Kwa nini mtoto wangu ametumwa kwa 
mganga wa Masikio?

Mtoto wangu anatakiwa kupimwa wakati 
gani?

Uchunguzi utachukua muda gani?

Je, ninaandaa mtoto wangu namna gani 
kwa vipimo?

Nitajua lini matokeo? 

Je ni matokeo gani yanayoweza 
kutarajiwa ya vipimo vya kusikia vya 
mtoto wangu?

Inakuwaje ikiwa mtoto wangu ana tatizo 
la kusikia?

Nini maana ya Daktari wa masikio?

Vipimo vya kusikia ni nini?

Nini kitatokea wakati wa vipimo?

Kati ya kila watoto 10 waliopimwa na Daktari wa 
kusikia ...

Karibu 5 huonekana 
kuwa na kusikia kwa 

kawaida ...

Karibu 4 hupatikana 
kuwa na tatizo la 
kusikia la muda 

mfupi ...

Na karibia 1 huwa 
anapatikana kuwa 

na tatizo la kusikia la 
kudumu katika sikio 
moja au yote mawili.


