
چرا نوزاد من به تست عمومی شنوائی 

ضرورت دارد؟

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

1800 022 222

در چند هفته اول تولد به نوزاد شام یک رسی از معاینات صحی پیشنهاد 

می شود. یکی از آنها این است که ببینند آیا کاهش شنوائی وجود دارد 

یا خیر. پس از تولد  نوزاد، به محض اینکه امکان انجام آن باشد، تست 

عمومی شنوایی ارائه می شود.

اگر در زمانی که شام و نوزاد در شفاخانه هستید امکان این معاینه نبود، 

خیلی زود پس از رخصت شدن از شفاخانه، به شام مانند یک مریض غیر 

بسرتی وقت می دهند تا با نوزاد برای تست عمومی شنوایی به مرکز 

صحت اجتامعی محلی بروید. 

چر نوزاد به تست عمومی شنوائی رضورت دارد؟
از هر 1000 نوزاد یکی یا دو نفر از آنها با کاهش شنوائی عمده متولد 

می شوند.

خیلی مهم است که هرچه زودتر معلوم شود که شنوائی نوزاد شام چطور 

است تا شام و نوزادتان بتوانید بطور مناسب مشوره و حامیت بگیرید.  

تا زمانی که طفل اولین حرف خود را بیان کند، حدود یک سال به شیوه 

ای که ما گپ می زنیم گوش می دهد.

تست عمومی نوزاد من چه چیزهایی را در بر می گیرد؟
یک شنوائی سنج آموزش دیده موقعی که نوزاد شام در خواب است  یا 

به آرامی اسرتاحت می کند از او  تست شنوائی به عمل می آورد.  هنگام 

این آزمایش اگر با نوزاد خود همراه باشید، از شام هم استقبال می شود. 

شنوائی سنج نرم الیه های حسگر )پدهای سنسور( را روی رس نوزاد قرار 

می دهد و صدای نرم تیک مانند را از طریق یک رسگوشی به گوش نوزاد 

می رساند.  این نرم الیه های حسگر عکس العمل  نوزاد به این صدا را 

ثبت )ریکارد( می مناید.

این تست عمومی معموال باعث بی قراری نوزاد نخواهد شد. تکمیل این 

تست عمومی بین 10 تا 20 دقیقه طول می کشد. .

نتایج
به محض آنکه این تست شنوائی انجام شد، نتایج آن برای شام ترشیح شده 

و در دفرت ثبت صحت شخصی )کتابک آبی رنگ( نوزاد شام ثبت می شود.

اگر نتایج نشان داد که باید این تست تکرار شود، لزوماً به این معنی 

نخواهد بود که نوزاد شام مبتال به کاهش شنوائی است.  دالیل دیگری 

ممکن است موجب چنین نتیجه ای شده باشد. مهمرتین دلیل برای تکرار 

یک تست وجود مایع و یا گرفتگی در گوش نوزاد پس از تولد می باشد.

وقتی که نوزاد من کالن تر می شود چه باید بکنم؟
در طول زمان، شنوائی انسان ممکن است یکسان مناند.

مهم است که صحبت کردن، انکشاف )تکامل( زبانی و همچنین عکس 

العمل نوزادتان به صدا را زیر نظر داشته باشید.

می توانید از چک لست درپشت این ورق برای نظارت بر نحوۀ انکشاف 

طفل خود استفاده کنید.

اگر در آینده نگران  شنوائی یا گفتار وانکشاف )تکامل( زبانی اوالد خود 

بشوید، لطفاً ترتیبی بدهید تا شنوائی اوالد شام تست شود. از داکرت 

فمیلی تان بخواهید تا شام را به مؤسسه مناسبی معرفی مناید تا شنوائی 

طفلتان را تست منانید.

شنوائی را می توان در هر سنی تست کرد.

 D
ar

i  -
W

hy
 do

es
 m

y b
ab

y n
ee

d a
 he

ar
ing

 sc
re

en
?

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

تماس محلی/جزئیات قرار مالقات

 برای معلومات بیشتر لطفاً از ویبسایت 
ذیل دیدن کنید:



نسبت به صدا های بلند عکس العمل نشان می دهداز تولد تا 3 ماهگی

با آواز ها و صدای های آشنا آرام می شود.

هم صدا های طفل گونه در می آورد

وقتی کسی با او صحبت می کند به صورت گوینده می نگرد

چشامن و رس خود را به طرف صدا بر می گرداند3-6 ماهگی

رشوع به رس دادن صداهای گفتار گونه می کند

می خندد و صدا در می آورد تا احساس خود را نشان دهد

صداهای تکراری کودکانه مانند " دده" "ماما" "بابا" در می آورد6-9 ماهگی

برای جلب توجه صدا می کند/داد می کشد

نسبت به "نه" و صدا کردن نامش عکس العمل نشان می دهد

نسبت به آواز و موسیقی عکس العمل نشان می دهد

تقلید صدای دیگران را در می آورد9-12 ماهگی 

کلامت ساده مانند "توپ"، "سگ" و "بابا" را می فهمد

برای صداهای آهسته هم رسش را بر می گرداند

اولین کلامت را بیان می کند

به نظر می رسد که هر هفته برخی از لغات تازه را می فهمد12-18 ماهگی

وقتی به او کاری را با زبان ساده می گویند انجام می دهد مانند "توپ را بگیر"

وقتی از او بخواهند، به افراد، اندام بدن یا بازیچه ها اشاره می کند

بطور مستمر بیان کردن واژہ های نوی را یاد می گیرد گرچه ممکن است در اول خیلی روشن نباشد

بین 100-200 کلمه را بطور مرتب به کار می برد18 – 24 ماهگی

به داستان ها و آوازهای ساده گوش می دهد

دو یا چند واژہ را در یک عبارت کوتاه به کار می برد مانند "جوس بیشرت"

یادداشت ها:
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