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در صورتیکه نتیجه واضحی از دو آزمایش اول نوزاد شام بدست نیاید، او به یک 

ارزیابی تشخیصی نیاز خواهد داشت.

چند دلیل برای ممکن است برای آن وجود داشته باشد.

ممکن است که:

• بعد از تولد، مایع یا انسدادی در گوش نوزادتان وجود داشته

• نوزادتان ممکن است تا حدی ضعف شنوایی داشته باشد

مهم است که هر چه زود تر بفهمید که شنوایی نوزادتان چقدر است تا شام و 

نوزادتان بتوانید راهنامیی و کمک صحیح را دریافت کنید.

اگر در جایی زندگی می کنید که بیش از 100 کیلومرت با بیامرستانی که به آن 

ارجاع شده اید فاصله دارد، از کسی که این بروشور را به شام داده خواهش کنید 

در باره طرح کمک سفر SWIS-H به شام اطالعات بدهد.

در ارزیابی تخصصی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
چند آزمایش انجام خواهد شد تا اطالعات مرشوحی در باره شنوایی نوزادتان 

بدست آید.

یک شنوایی شناس که متخصص آزمایش شنوایی است این آزمایشات را انجام 

خواهد داد. این ارزیابی رایگان است.

هیچکدام از این آزمایشات به نوزادتان آسیب منی زند.

نوزادم را چگونه باید یرای ارزیابی آماده کنم؟ 
بهرت است نوزادتان در طول آزمایشات خواب باشد. به این دلیل، خوب است که 

کمی زود تر از وقت به آنجا برسید تا وقت داشته باشید که به او غذا داده و او 

را بخوابانید.

اگر بچه های دیگری دارید لطفاً ترتیبی بدهید که کسی در خانه از آنها نگهداری 

کند تا شام بتوانید در طول ارزیابی پیش نوزادتان مبانید. محیط باید ساکت 

باشد.

چون ارزیابی تشخیصی شامل یک رسی آزمایش است، بسته به وقت مالقاتتان 

صبح یا بعد از ظهر آن روز را به این کار اختصاص دهید. ممکن است بخواهید 

یک شخص پشتیبان نیز با خود بیاورید. 

 چرا نوزاد من به ارزیابی

شنوایی تشخیصی نیاز دارد؟
ارزیابی تشخیصی چگونه انجام می شود؟

 Auditory Brainstem Response این ارزیابی تشخیصی، آزمایش

)ABR( )پاسخ پایه مغز( نامیده می شود. سنسورهایی شبیه آنها که در 

آزمایش به کار رفته بود به رس نوزادتان وصل خواهد شد. واکنش های 

نوزادتان به صداها ضبط خواهد شد. این پاسخها خفیف ترین صدایی را 

که نوزادتان می شنود نشان خواهد داد.

بعد از ارزیابی چه می شود؟ 
شنوایی شناس، معموالً در هامن روز، خواهد توانست نتیجه را به شام 

گفته و معنی آن را توضیح دهد.

اگر معلوم شود که نوزاد شام ضعف شنوایی دارد، شام به خدمات 

تخصصی در یکی از سه بیامرستان کودکان در نیو سات ویلز ارجاع 

خواهید شد. گزارشی برای این خدمات فرستاده خواهد شد. یک کپی 

آن برای شام، و با اجازه شام برای دکرت محلی شام و متخصص کودکانی 

که نوزادتان را می بیند نیز فرستاده خواهد شد. شنوایی شناس و مددکار 

اجتامعی به شام کمک خواهند کرد تا این خدمات و هر پشتیبانی دیگری 

را که شام و نوزادتان ممکن است الزم داشته باشید دریافت کنید.

اگر معلوم شود که شنوایی نوزادتان طبیعی است ولی در آینده نسبت 

به شنوایی فرزندتان یا پیرشفت گفتار و زبان او نگرانی داشتید، لطفاً 

ترتیبی بدهید که شنوایی او مجدداً آزمایش شود.

صحبت کردن با دکرت خانوادگیتان نقطه آغاز خوبی است.

در هر سنی می شود شنوایی را آزمایش کرد.

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

طرف تماس محلی / جزئیات قرار مالقات

برای آگاهی بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید:

  healthdirect Australia برای راهنامیی در در مورد بهداشت با
 http://www.healthdirect.gov.au/ 

شامره 222 022 1800 متاس بگیرید.

Fa
rs
i  -

 W
hy

 do
es

 m
y b

ab
y n

ee
d a

 di
ag

no
sti

c a
sse

ssm
en

t?


