
 چرا نوزاد من به آزمایش

شنوایی نیاز دارد؟ 

در چند هفته اول حیات، یک رسی معاینات بهداشتی برای نوزاد شام 

پیشنهاد خواهد شد. یکی از این معاینات برای یافنت ضعف شنوایی 

است. ازمایش شنوایی در اولین فرصت ممکن بعد از تولد پیشنهاد 

می شود.

اگر ممکن نباشد که این آزمایش در مدتی که شام و نوزادتان در 

بیامرستان هستید انجام شود، این آزمایش مدت کوتاهی بعد از ترک 

بیامرستان در یک مرکز اجتامعی محلی به صورت بیامر رسپایی ارائه 

خواهد شد.

چرا نوزاد من به آزمایش شنوایی نیاز دارد؟ 
تقریباً یک یا دو نوزاد از هر 1000 نوزادی که متولد می شوند ضعف 

شدید شنوایی دارند.

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. 

تا کودکان اولین کلمه شان را به زبان بیاورند، تقریباً یکسال به طرز 

صحبت کردن ما گوش کرده اند.

آزمایش نوزاد من شامل چه کارهایی است؟ 
یک آزمایشگر شنوایی تعلیم دیده  وقتی نوزادتان خواب است یا ساکت استراحت 

می کند آزمایش را انجام می دهد. شما می توانید در مدتی که آزمایش انجام می شود 

پیش نوزادتان باشید.

آزمایشگر پدهای کوچک سنسور روی سر نوزادتان می گذارد و از طریق یک گوشی 

صداهای کلیک مالیمی را به گوش او می رساند. پدهای سنسور واکنش نوزاد به آن 

صداها را ضبط می کنند.

این آزمایش معموالً بچه را نا آرام نمی کند. انجام کامل آزمایش ممکن است 10 – 20 

دقیقه طول بکشد.

نتایج 
مبحض متام شدن آزمایش، نتیجه آن به شام توضیح داده شده و در 

سابقه بهداشت شخصی نوزادتان )کتابچه آبی( ثبت خواهد شد.

اگر نتیجه آزمایش نشان بدهد که آزمایش مجدد مورد لزوم است، به این 

معنی نیست که نوزاد شام حتامً ضعف شنوایی دارد. دالیل دیگری ممکن 

است برای این نتیجه وجود داشته باشد. رایج ترین دلیل برای الزم شدن 

آزمایش مجدد وجود مایع یا انسداد در گوش نوزاد بعد از تولد است.

به تدریج که نوزادم بزرگ تر می شود چه کار باید بکنم؟
شنوایی ممکن است همیشه در طول زمان یکنواخت مناند. 

مهم است که پیرشفت گفتار و زبان و همچنین واکنشهای او را نسبت 

به صدا تحت نظر بگیرید.

شام می توانید برای تحت نظر گرفنت پیرشفت فرزندتان به سیاهه پشت 

این صفحه رجوع کنید.

اگر در آینده نسبت به شنوایی فرزندتان یا پیرشفت گفتار و زبان او 

نگرانی داشتید، لطفاً ترتیبی بدهید که شنوایی کودکتان آزمایش شود. 

از دکرت خانوادگی خود بخواهید که شام را به یک رسویس مناسب برای 

آزمایش شنوایی کودکتان ارجاع کند.

در هر سنی می شود شنوایی را آزمایش کرد.

  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

 he
ar

ing
 sc

re
en

?

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

طرف تماس محلی / جزئیات قرار مالقات

برای آگاهی بیشتر از وب سایت زیر دیدن کنید:



به صداهای بلند واکنش نشان میدهدتولد تا 3 ماه

با صداهای آشنا آرام میشود

صداهای مالیمی را تولید می کند

نسبت به گفتار با نگاه کردن به صورت گوینده واکنش نشان می دهد

چشم یا رسش را به طرف صداها بر می گرداند3-6 ماه

رشوع می کند به ساخنت صداهایی شبیه به گفتار

می خندد و برای نشان دادن احساسش صدا می کند

کلامت نامفهوم، »دادا« »ماما«  »بابا«6-9 ماه

برای جلب توجه داد می زند / صدا در می آورد

اغلب به »نه« و نام خودش واکنش نشان می دهد

به آواز خواندن و موسیقی واکنش نشان می دهد

صداهای گفتار دیگران را تقلید می کند9-12 ماه

کلامت ساده را می فهمد، مثالً »توپ«، »سگ«، »بابا« 

رسش را به طرف صداهای مالیم می گرداند

اولین کلامت را می گوید

به نظر می رسد که هر هفته تعدادی کلامت جدید را می فهمد12-18 ماه

از دستورالعملهای ساده پیروی می کند، مثالً »توپ را بیاور«

وقتی از او سوال می شود به افراد، اعضای بدن یا اسباب بازی ها اشاره می کند

مرتباً کلامت جدیدی را یاد می گیرد که بگوید، اگر چه ممکن است واضح نباشد

بین 100 تا 200 کلمه دارد که مرتباً از آن استفاده می کند18-24 ماه

به داستانها یا ترانه های ساده گوش می کند

دو یا چند کلمه را در عبارات کوتاه با هم ترکیب می کند، مثالً »آب میوه بیشرت«
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