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اگر آپ کے بچے کی پہلی دو مرتبہ سامعت کی سکرین سے واضح نتیجہ 

حاصل نہ ہو تو بچے کو تشخیصی جائزے کی رضورت ہو گی۔

اس کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ:

• آپ کے بچے کے کان میں پیدائش کے بعد پانی یا رکاوٹ تھی

• آپ کا بچہ کسی حد تک سامعت سے محروم ہو 

یہ جلد از جلد پتہ چالنا اہم ہے کہ آپ کے بچے  کو کتنی اچھی طرح سنائی 

دیتا ہے تاکہ آپ کو اور آپ کے بچے کو درست مشورہ اور مدد مل سکے۔

اگر آپ اس ہسپتال سے 100کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر رہتے ہیں جہاں آپ کو 

ریفر کیا گیا ہے تو یہ برورش دینے والے شخص سے SWIS-H  کی سفری مدد 

کی سکیم کے بارے میں پوچھیں۔

تشخیصی جائزےکے دوران کیا ہو گا؟
اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کیلئے کئی ٹیسٹ کیے جائیں گے 

کہ آپ کے بچے کو کیسا سنائی دیتا ہے۔

ایک آڈیولوجسٹ، جو کہ سامعت کی ٹیسٹنگ کا ماہر ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ انجام 

دے گا۔ یہ جائزہ بال معاوضہ کیا جاتا ہے۔

کسی ٹیسٹ سے آپ کے بچے کو تکلیف نہیں ہو گی۔

میں اپنے بچے کو جائزےکیلئے کس طرح تیار 

کروں؟
اگر آپ کا بچہ ٹیسٹوں کے دوران سویا رہے تو یہ بہرتین ہے۔ اس  وجہ سے، 

یہ فائدہ مند ہو گا کہ آپ وقت سے تھوڑا پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ کے پاس 

بچے کو دودھ پالنے اور پر سکون کر کے سالنے کیلئے وقت ہو۔

اگر آپ کے دورسے بچے بھی ہیں تو براہ مہربانی انہیں گھر پرکسی اور کی 

نگرانی میں چھوڑ کر آنے کا بندوبست کریں تاکہ آپ جائزے کے دوران متام 

وقت اپنے بچے کے ساتھ موجود رہ سکیں۔ ماحول میں خاموشی رضوری ہے۔

چونکہ تشخیصی جائزے میں کئی ٹیسٹ شامل ہوتے ہیں، اپنی مالقات کے 

وقت کے لحاظ سے اس دن ساری صبح یا دوپہر جائزے کیلئے مخصوص 

رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی مدد کیلئے کسی اور شخص کو ساتھ 

النا پسند کریں۔

میرے بچے کو تشخیصی 

جائزےکی ضرورت کیوں ہے؟ 

تشخیصی جائزہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ 
 Auditory Brainstem Response  (ABR) اس تشخیصی جائزے کو

ٹیسٹ کہتے ہیں۔ جیسے سینرسز سکرین میں استعامل کیے گئے تھے، 

ویسے ہی سینرسز آپ کے بچے کے رس پر لگاۓ جائیں گے۔ ہیڈفونز 

کے ذریعے آپ کے بچے کیلئے آوازیں بجائی جائیں گی۔ آوازوں پر 

آپ کے بچے کا ردعمل ریکارڈ کیا جاۓ گا۔ یہ ردعمل وہ ہلکی ترین 

آوازیں ظاہر کرتا ہے جو آپ کا بچہ سن سکتا ہے۔ 

تشخیصی جائزےکے بعد کیا ہو گا؟ 
بالعموم اسی روز آڈیولوجسٹ آپ کو نتائج کے بارے میں بتا سکے گا 

اور واضح کر سکے گا کہ ان نتائج کا کیا مطلب ہے۔

اگر یہ معلوم ہوا کہ آپ کا بچہ سامعت سے محروم ہے تو آپ کو نیو 

ساؤتھ ویلز میں بچوں کے تین ہسپتالوں میں سے ایک میں سپیشلسٹ 

خدمات کے پاس ریفر کیا جاۓ گا۔ ان خدمات کو ایک رپورٹ بھیجی 

جاۓ گی۔ ایک کاپی آپ کو، اور آپ کی اجازت کے ساتھ ایک کاپی آپ 

کے مقامی ڈاکٹر  اور  آپ کے بچے کے پیڈیاٹریشن کو بھی بھیجی جاۓ 

گی۔ آڈیولوجسٹ اور سوشل ورکر آپ کو وہ خدمات اور مدد حاصل 

کرنے میں مدد دیں گے جن کی آپ کو اور آپ کے بچے کو رضورت ہو۔

اگر آپ کے بچے کی سامعت نارمل پائی گئی لیکن بعد میں کسی 

مرحلے پر آپ کو اپنے بچے کی سامعت، بولنے یا زبان کی نشوومنا کے 

حوالے سے فکر پیدا ہو تو براہ مہربانی اپنے بچے کی سامعت دوبارہ 

ٹیسٹ کروانے کا بندوبست کریں۔

اس سلسلے میں آغاز کیلئے اپنے فیملی ڈاکٹر سے بات کرنا اچھا ہے۔

سامعت کسی بھی عمر میں ٹیسٹ کی جا سکتی ہے۔

healthdirect Australia صحت کے بارے میں مشورے کیلئے 
 (ہیلتھ ڈائریکٹ آسٹریلیا( سے رابطہ کریں

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

مقامی رابطہ / مالقات کے وقت کی تفصیالت

 براہ مہربانی مزید معلومات کیلئے 
مندرجہ ذیل ویب سائیٹ دیکھیں:


