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اگر نوزاد شام نتیجۀ روشنی از دو تست عمومی اول نگرفت، به ارزیابی 

تشخیصی رضورت خواهد داشت.

برای این کار چند دلیل ممکن است وجود داشته باشد.

دالیل مزبور ممکن است این باشد که:

• پس از تولد ممکن است در گوش نوزاد مایع یا گرفتگی بوده 

• نوزاد شام ممکن است تا حدودی کاهش شنوائی داشته باشد

مهم است که در زودترین وقت معلوم منایند که شنوائی نوزاد شام چطور است 

تا اینکه شام و نوزادتان بتوانید مشوره و حامیت صحیحی بگیرید.

اگر در جائی بود و باش دارید که فاصلۀ آن تا شفاخانه ای که به آنجا معرفی 

شده اید، بیشرت از 100 کیلو مرت باشد،  از شخصی که این نرشیه را به شام داده 

راجع به SWIS-H Travel Assistance Scheme )طرح مساعدت در رفت آمد 

سویش(  معلومات بخواهید.

در ارزیابی تشخیصی چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
تعدادی تست طبی به عمل خواهد آمد تا معلومات مفصلی راجع به چگونگی 

شنوائی نوزاد شام را ارائه مناید.

یک audiologist )شنوائی شناس(، که متخصص تست شنوائی است این تست را 

انجام خواهد داد. این ارزیابی رایگان است.

هیچیک از این تست ها به نوزاد شام آسیبی منی رساند.

چطور نوزاد خود را باید برای ارزیابی آماده منایم؟
بهرت این است که نوزاد شام هنگام تست شنوائی خواب باشد.  به همین دلیل، 

مفید خواهد بود که زود بیائید تا فرصت کافی برای شیر دادن به نوزاد و آرام 

کردن نوزادتان داشته باشید تا به خواب رود.

اگر اوالد دیگری دارید، لطفاً ترتیبی بدهید که شخص دیگری از آنها در خانه 

مواظبت مناید، تا اینکه بتوانید در طول این ارزیابی با نوزادتان مبانید.  محیط 

باید آرام و بی رس وصدا باشد.

چون ارزیابی تشخیصی شامل گسرته ای از تست ها است، بسته به وقت مالقاتی 

که خواهید داشت متامی صبح یا پیشین را به این کار اختصاص دهید. ممکن 

است بخواهید یک شخص حامی هم با خود همراه داشته باشید.

چرا نوزاد من به یک ارزیابی 

تشخیصی ضرورت دارد؟

این ارزیابی تشخیصی چگونه انجام می شود؟
 Auditory Brainstem Response )ABR( این ارزیابی تشخیصی تست

)عکس العمل شنوائی ساق مغز( نام دارد. حساسگر هایی مانند آنچه که 

در تست عمومی به کار می رود بر روی رس نوزادتان قرار می دهند. با 

رسگوشی صداهائی به فرزند شام منتقل می شود.  عکس العمل نوزاد شام 

نسبت به صداها ثبت می شود. این عکس العمل ها نشان می دهد آهسته 

ترین صدایی را که نوزادتان می شنود چیست. 

پس از ارزیابی چه می شود؟
معموالً در هامن روز یک audiologist )شنوائی شناس( می تواند به شام 

معلومات دهد که نتایج چیست و ترشیح مناید این نتایج چه معنی دارد.

اگر معلوم شود که نوزاد شام مبتال به کاهش شنوائی است، شام را به 

خدمات مسلکی در یکی از سه شفاخانه اطفال در نیوساوت ولز معرفی می 

منایند.  یک گزارش برای این خدمات ارسال خواهد شد.  یک کاپی از آن را 

هم برای شام، و با اجازه شام به داکرت محلی تان، و داکرت متخصص اطفال 

نوزادتان روانه می کنند.  شنوائی شناس – Audiologist و مددکار اجتامعی  

به شام کمک خواهند کرد تا خدمات و حامیتی را بگیرید که شام و نوزادتان 

به آن رضورت دارید

اگر معلوم شد شنوائی طفل شام طبیعی است ولی بعد ها نگران شنوائی، یا 

انکشاف گفتاری و زبانی طفل خود شدید، لطفاً ترتیبی بدهید تا طفل شام 

دوباره مورد تست شنوائی واقع شود.

نقطۀ خوبی برای رشوع این کار، مراجعه به داکرت خانوادگی شام است.

تست شنوائی را در هر سنی می توان انجام داد.

http://www.health.nsw.gov.au/kids-families
 

تماس محلی/جزئیات قرار مالقات

 برای معلومات بیشتر لطفاً از ویبسایت 
ذیل دیدن کنید:

healthdirect Australia متاس برای برای مشوره صحت 
 http://www.healthdirect.gov.au/ 

1800 022 222

 D
ar

i  -
W

hy
 do

es
 m

y b
ab

y n
ee

d a
 di

ag
no

sti
c a

sse
ssm

en
t?


