
मेरो बच्चालचाई किन नैदचाननि ओनियोलजी 
मूलयचाांिन िो लचानि प्रतयक्ष सिफचाररि 
िररएिो हो?

तपाईंको बच्ालाई जीवनको पहिलो केिी िप्ामानै सवास्थ्य को एक 
श्रृंखलावद्व जाँच गरिनेछ। ्यी मध्ये एक सुन्े शक्ती ह्ास आउने जाँच िो।

सुनुवाई परिक्षण बच्ा जनमेको जहत सक्ो चाँडो गन्न हसफारिस गरिनेछ। 
्यद्दपी, कहिले काँहि कुनै कुनै बच्ालाई परिक्षण उहचत नहुन सक्छ 
त्यसता हशशुिरुलाई  नै्ाहनक ओहड्योलजी मूल्याृंकन को लाहग प्रत्यक्ष 
हसफारिस गरिनेछ, जो सुनुवाई परिक्षका हवषेशज्ञिरु हुन् ।

मेरो बच्चालचाई किन नैदचाननि ओनियोलजी 
मूलयचाांिन िो लचानि प्रतयक्ष सिफचाररि िररएिो 
हो?
प्रत्यक्ष हसफारिश गना्नको लाहग केिी कािण हनम्न छन्:

• Atresia (एक कान द्वािको अभाव)

• Microtia (अपूण्न वा अलपहवकहसत कान)

• ब्याक्ेरि्या वा वा्यिल मेहननजाइर्स(पुहटि वा शृंकासप्)

• छे् हलप / मुखले

• डाउन ससृंड्ोम 

गिन ििेहवचाि कक्षमा सम्य हबताउने हशशुले पहन हतनीिरूलाई 
परिक्षणको लाहग हसधा हसफारिस गरिनेछ हतहनिरुले पहिले नै सुनुवाई 
परिक्षण पास गिेको भएता पहन, एक हचककतसक सृंग पिामश्न पहछ  
SWIS-H को सृं्योजकतवमा हन्ान मूल्याृंकन को लाहग हसफारिस 
गरिनेछ ।

जनमेका ििेक १००० हशशुिरुमा एक ्ईु हशशुलाई गह्भि सुनवाई 
िाहन भएको पाईएको छ।

तपाईंको बच्ाको सिी सललाि ि सि्योग बेलैमा गन्न आफनो बच्ाले 
सुनछन् कक सुन्नैन् भनेि  ्यो ्यथा हशघ्र पत्ा लगाउन मित्वपूण्न छ।

्यक् तपाई आफुलाई हसफारिस गरिएको असपताल ्खेी १०० कक.मी. 
भन्ा ्ाढा बस्ुहुनछ भने,  तपाईं लाई ्यस पुहसतका क्नुहुने व्यहक्लाई  
SWIS-H ्यात्ा सिा्यता ्योजना बािे जानकािी को लाहग सोध्ुिोला।

जाँचको नहतजाको बािेमा थप जानकािीको लाहग ्यस पुहसतकाको 
क्नुभ्यो व्यहक् सृंग “मेिो बच्ालाई ककन नै्ाहनक ओहड्योलजी 
मूल्याृंकन को लाहग प्रत्यक्ष हसफारिस गरिएको िो?” सोध्ुिोला।

सवास्थ्य सेवा पिामश्नको लाहग healthdirect Australia मा 
स्पक्न  गनु्निोला। 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222
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थप जचानिचारीिो लचानि िृपयचा तलिो  

वेभिचाईटमचा हेन्नुहोलचाः

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

सथाहन्य स्पक्न / भेटने हवविणिरु


