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Вашој беби ће бити понуђено више здравствених прегледа 
током првих пар недеља после рођења. На једном од 
прегледа се проверава слух. Преглед слуха ће бити понуђен 
што пре је могуће после рођења.

Ако није могуће да се преглед обави док сте ви и беба још у 
болници, биће вам понуђено да се вашој беби прегледа слух 
у локалној амбуланти убрзо после отпуштања из болнице.

 ЗАШТО ЈЕ МОЈОЈ БЕБИ ПОТРЕБАН 
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД СЛУХА?
Отприлике се једна до две бебе у сваких хиљаду беба роди 
са знатним поремећајем слуха.

Важно је да се што пре открије да ли ваша беба добро чује 
тако да вам се могу дати правилни савети и помоћ. Док дете 
не изговори прву реч оно отприлике годину дана слуша 
како ми говоримо.

КАКО СЕ МОЈОЈ БЕБИ ПРЕГЛЕДА 
СЛУХ? 
Особа обучена за преглед слуха ће проверити слух док 
ваша беба спава или мирује. За време прегледа ви можете 
слободно остати у просторији.

Особа која врши преглед ће ставити сензорне јастучиће на 
главу ваше бебе и преко слушалице пуштати у уши ваше 
бебе тихе пуцкетајуће звуке. Сензорни јастучићи бележе 
како ваша беба реагује на те звуке.

Преглед обично неће узнемирити бебу. Цео преглед може 
да траје 10-20 минута.

РЕЗУЛТАТИ
Чим је преглед завршен, резултати ће вам бити објашњени 
и забележени у лични здравствени картон детета (плава 
књига).

Ако резултати покажу да је потребан поновни 
превентативни преглед, то не мора да значи да ваша беба 
има поремећен слух. За овакав резултат могу да постоје и 
други разлози. Најчешћи разлог због којег је потребан нови 
преглед слуха је присутност течности или зачепљеност уха 
после рођења. 

ШТА ТРЕБА ДА РАДИМ ДОК МОЈА 
БЕБА РАСТЕ?
Слух може временом да се мења. 

Важно је да пратите бебин говор и језички развој, и њено 
реаговање на звук.

Погледајте контролну листу на полеђини ове брошуре, да 
бисте пратили напредак свог детета.

Ако вас код вашег детета буде бринуо слух или говорни и 
језички развој, молимо вас да за њега закажете преглед 
слуха. Од породичног лекара тражите упут за одговарајући 
преглед слуха за ваше дете.

Преглед слуха може да се обави без обзира на узраст.
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ЗА ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЛИМО 
ДА ИДЕТЕ НА СЛЕДЕЋИ ВЕБСАЈТ:

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

Локални контакт/подаци о прегледу
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КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА СЛУХ
Од рођења до 3 месеца Реагује на гласне звукове

Смири се кад чује познате гласове или звукове

Прави бебеће звукове

Реагује на говор тако што посматра особу која говори

Од 3-6 месеци Прати погледом и окреће главу према месту одакле звук стиже

Почиње да пушта звукове који личе на говор

Смеје се и пушта звукове који показују како се осећа

Од 6 – 9 месеци Чаврља, ‘тата’, ‘мама’, ‘баба’

Виче/вокално се изражава да скрене пажњу

Обично реагује на ‘не’ и на своје име

Реагује на певање и музику

Од 9-12 месеци Имитира говорне звукове које чује код других људи

Схвата једноставне речи, нпр. ‘лопта’, ‘пас’, ‘тата’

Окреће главу кад чује тихе звукове

Изговара прве речи

Од 12 -18 месеци Показује да сваке недеље разуме неке нове речи

Прати једноставна упутства, нпр. ‘донеси лопту’

Показује људе, делове тела или играчке кад је питате

Стално учи нове речи иако их можда нејасно изговара

Од 18-24 месеца Зна од 100-200 речи које редовно користи

Слуша једноставне приче или песме

Комбинује једну или две речи у кратким фразама, нпр. ‘још сока’

Белешке:


