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Η ακοή μπορεί να εξεταστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Εάν δεν έχετε μια τρέχουσα παραπομπή σε Ακουολόγο και ανησυχείτε για την 
ακοή του μωρού σας, ζητήστε από το γιατρό του μωρού σας ή το  προσωπικό της τοπικής κλινικής σας για μια παραπομπή για  να 

εξεταστεί η ακοή τους από Ακουολόγο.

Διεύθυνση:

Ραντεβού Ακουολογίας

Υπηρεσία Ακουολογίας:

Αριθμός τηλεφώνου: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Ημερομηνία και ώρα:

Αν δεν μπορείτε να πάτε σ’ ένα ραντεβού, 
ενημερώστε τον Ακουολόγο σας για να κανονίσετε 
ένα άλλο ραντεβού

Ο Ακουολόγος θα θέλει να εξετάσει την ακοή του 
μωρού σας πριν από την ηλικία των 12 μηνών. Θα 
επικοινωνήσουν μαζί σας για να κανονίσουν το 
χρόνο.

Εάν μετακομίσετε σε άλλη κωμόπολη ή πόλη, 
καλέστε τον παραπάνω Ακουολόγο σας και θα είναι 
σε θέση να σας συμβουλεύσει για μια Υπηρεσία 
Ακουολογίας πιο κοντά σας.

Ηρεμεί με οικείους ήχους ή φωνές
Εκπλήσσεται ή πηδάει όταν υπάρχει ξαφνικός 
θόρυβος

Εμφανίζεται να κατανοεί περισσότερες λέξεις κάθε 
εβδομάδα
Όταν τους ζητηθεί, δείχνει στους ανθρώπους, τα 
μέρη του σώματος ή τα παιχνίδια
Ακολουθεί απλές ομιλούμενες οδηγίες, π.χ. ‘Κάθισε’
Λέει δύο έως τρεις πραγματικές λέξεις π.χ. “μπάλα”, 
“σκύλος”, “αυτοκίνητο”

Στρέφει το κεφάλι ή τα μάτια προς τους 
ενδιαφέροντες ήχους
Εμφανίζεται να ακούει
Ξυπνάει εύκολα με ήχο
Αρχίζει να κάνει ήχους σαν ομιλία

Κατανοεί απλές λέξεις όπως “όχι” και “bye-bye”
Αρχίζει να αντιγράφει τους ήχους ομιλίας
Στρέφει το κεφάλι σε απαλούς ήχους

Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας ή η διεύθυνση αλλάξουν, 
παρακαλούμε ενημερώστε την Υπηρεσία Ακουολογίας, 
ώστε να σας ειδοποιήσουν για το ραντεβού.

Αν δεν ειδοποιηθείτε από τον Ακουολόγο σας το χρόνο 
που το μωρό γίνεται ενός έτους, επικοινωνήστε με τον 
Ακουολόγο σας για να οργανώσετε ένα ραντεβού.

Λίστα ελέγχου ακοής και ομιλίας
(για να συμβάλλει στην παρακολούθηση 
της ακοής του μωρού σας)

Το ραντεβού του μωρού μου για 
Ακουολογική εξέταση

Τι συμβαίνει αν δεν μπορούμε να πάμε 
στο ραντεβού;

Τι συμβαίνει αν μετακομίσουμε;

Από την γέννηση έως 3 μήνες

Από 3 έως 6 μήνες

Από 6 έως 12 μήνες

Από 12 έως 18 μήνες

Πώς θα ξέρετε αν σας ακούω;

Healthy Hearing 
Program

Πρόγραμμα Υγιούς Ακοής

Your Baby’s Follow-Up 
Hearing Test

Η Επακόλουθη Εξέταση Ακοής του 
Μωρού σας

Η ακοή ενός παιδιού μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του
χρόνου.

Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί γιατί είναι σημαντικό για
ορισμένα μωρά να έχουν εξέταση της ακοής τους πάλι στα
πρώτα τους γενέθλια, ή νωρίτερα σε ηλικία 6 εβδομάδων
για ορισμένους προσδιορισμένους παράγοντες κινδύνου.
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Το μωρό σας έχει έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου
που μπορεί να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης απώλειας
ακοής καθώς μεγαλώνει.

Εάν το μωρό σας έχει κάποιον από τους παρακάτω παράγοντες 
κινδύνου, θα επανεξεταστεί εντός 6 εβδομάδων μετά την εξέταση 
ακοής:

• σύνδρομα που σχετίζονται με την απώλεια της ακοής
• δομικά προβλήματα κεφαλής / προσώπου π.χ. σχισμένο 

ουρανίσκο

Εάν υπάρχει ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
παράγοντες κινδύνου, το μωρό σας θα εξεταστεί έως τα πρώτα 
του γενέθλια:

• οικογενειακό ιστορικό μόνιμης απώλειας ακοής: αυτό 
σημαίνει γονείς ή αδέλφια με απώλεια ακοής από την 
παιδική ηλικία

• έκθεση σε λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή 
της γέννησης

• υποβοηθούμενη αναπνοή για περισσότερο από 5 ημέρες 
μετά τη γέννηση

• σοβαρές δυσκολίες αναπνοής κατά τη γέννηση
• σοβαρό ίκτερο

Παρόλο που μόνο ένας μικρός αριθμός παιδιών με αυτούς τους 
παράγοντες κινδύνου αναπτύσσουν πραγματικά απώλεια ακοής, 
εξακολουθεί να είναι σημαντικό να έχετε έναν Ακουολόγο να 
ελέγξει την ακοή του μωρού σας όταν είναι λίγο μεγαλύτερα.

Ο Ακουολόγος θα κάνει μια σειρά από εξετάσεις ακοής για να ελέγξει 
διαφορετικά μέρη του συστήματος ακοής του μωρού σας. Θα σας 
εξηγήσουν κάθε εξέταση και τα αποτελέσματα στο ραντεβού.

Οι εξετάσεις θα επιβεβαιώσουν εάν η ακοή του παιδιού σας είναι 
φυσιολογική ή εάν έχουν αναπτύξει απώλεια ακοής.

Οι υπηρεσίες Ακουολογίας που παρέχονται από το δημόσιο είναι 
δωρεάν και είναι διαθέσιμες στα μωρά που δικαιούνται Medicare, 
είτε γεννήθηκαν σε δημόσιο είτε ιδιωτικό νοσοκομείο. Εάν 
επιλέξετε να μεταβείτε σε έναν ιδιωτικό Ακουολόγο, θα πρέπει να 
συζητήσετε μαζί του τα έξοδα πριν από το ραντεβού.

Ο εξεταστής σας θα σας δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις 
υπηρεσίες Ακουολογίας στην περιοχή σας.

Εάν το μωρό σας έχει προσωρινή απώλεια ακοής, ο ακουολόγος 
θα θέλει να τα δει ξανά. 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 σας 
θα το παραπέμψει σε ορισμένα ή σε όλα από τα παρακάτω:

• σε Κλινική Ακοής Παιδιών
• σε Ειδικό Ωτορινολαρυγγολόγο
• σε Παιδίατρο
• στην υπηρεσία Αυστραλιανή Ακοή (Australian Hearing), για 

την προσαρμογή βοηθήματος /ων ακοής
• στην Υπηρεσία Υποστήριξης  Οικογενειών με Απώλεια Ακοής 

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

Η QHLFSS θα σας βοηθήσει να συνδεθείτε σε αυτές τις υπηρεσίες.

Το μωρό μου πέρασε την εξέταση ακοής του,
γιατί χρειάζεται μια άλλη εξέταση ακοής; Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ακοής; Πόσο κοστίζει η εξέταση ακρόασης;

Τι συμβαίνει εάν το μωρό μου έχει απώλεια 
ακοής;

Ένας Ακουολόγος είναι ένας ειδικός ακοής με τις δεξιότητες και 
τον εξοπλισμό για τη διεξαγωγή λεπτομερών εξετάσεων ακοής.

Τι είναι ο Ακουολόγος;

Τα περισσότερα μωρά με απώλεια ακοής μπορούν να ακούν 
ακόμα και θα απαντήσουν σε ορισμένους ήχους. Ως εκ τούτου, 
ο προσδιορισμός της απώλειας ακοής είναι αδύνατος χωρίς τη 
σωστή εξέταση.

Το μωρό μου φαίνεται να ανταποκρίνεται στον 
ήχο. Εξακολουθούν να χρειάζονται επακόλουθες  
εξετάσεις ακοής;

Η Υγιής Ακοή είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας του παιδιού σας από τους πρώτους μήνες της ζωής

Αν ανησυχείτε για την ακρόαση του μωρού 
σας, μπορείτε να καλέσετε τον Ακουολόγο 
σας για ένα νωρίτερο ραντεβού.

Το μωρό σας μπορεί να χρειαστεί ένα 
ή δύο ραντεβού για να ληφθούν τα 

αποτελέσματα.

Η αντίληψη της απώλειας ακοής από 
νωρίς παρέχει την καλύτερη ευκαιρία για 
την ανάπτυξη του λόγου και της γλώσσας 

του μωρού σας. Είναι σημαντική για 
τη μελλοντική μάθηση, κοινωνική και 

συναισθηματική ευημερία.


