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Jika bayi Anda tidak mendapatkan hasil yang jelas dari dua 
pemeriksaan pendengaran yang pertama, ia akan membutuhkan 
pengujian diagnostik.

Ini dapat disebabkan sejumlah alasan. 

Mungkin saja:

•   ada cairan atau penyumbatan di dalam telinga bayi Anda setelah 
kelahiran

•   mungkin bayi Anda mengalami kehilangan pendengaran hingga 
taraf tertentu

Penting untuk mengetahui sesegera mungkin kondisi pendengaran 
bayi Anda agar Anda dan bayi Anda dapat mendapatkan nasehat 
dan dukungan yang tepat.

Jika Anda tinggal lebih dari 100km jauhnya dari rumah sakit rujukan 
Anda, mintalah dari orang yang memberikan brosur ini informasi 
mengenai Program Bantuan Perjalanan SWIS-H.

APA YANG AKAN TERJADI SELAMA 
PENGUJIAN DIAGNOSTIK? 
Sejumlah tes akan dilakukan untuk memberikan informasi 
terperinci mengenai pendengaran bayi Anda.

Seorang audiolog, yang merupakan spesialis dalam pengujian 
pendengaran, akan melaksanakan tes-tes tersebut. Pengujian ini 
dilakukan secara gratis.

Tidak satu pun tes ini yang akan menyakiti bayi Anda.

BAGAIMANA CARA MEMPERSIAPKAN 
BAYI SAYA UNTUK PENGUJIAN?
Yang terbaik adalah jika bayi Anda sedang tidur selama pengujian. 
Oleh karenanya, ada baiknya Anda tiba agak awal agar memiliki 
waktu untuk menyusui dan menidurkan bayi Anda.

Jika Anda memiliki anak-anak lainnya, aturlah supaya ada seseorang 
yang menjaga mereka di rumah, supaya Anda dapat terus bersama 
bayi Anda selama pengujian. Suasana lingkungan pengujian harus 
tenang.

Karena pengujian diagnostik mencakup serangkaian tes, 
sisihkanlah waktu di pagi hari atau siang hari, tergantung pada 
kapan janji temu Anda dijadwalkan. Anda dapat juga membawa 
seseorang untuk menemani Anda.

MENGAPA BAYI SAYA 
MEMBUTUHKAN 
PENGUJIAN 
DIAGNOSTIK?

Untuk mendapatkan nasehat kesehatan,  
hubungilah healthdirect Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

BAGAIMANA CARA PENGUJIAN 
DIAGNOSIK DILAKSANAKAN?
Pengujian diagnostik ini disebut sebagai tes Tanggapan Auditori 
Batang Otak (Auditory Brainstem Response (ABR)). Sensor 
yang mirip dengan yang digunakan di pemeriksaan biasa 
akan ditempelkan di kepala bayi Anda. Bunyi-bunyian akan 
dimainkan melalui headphone ke bayi Anda. Tanggapan bayi 
Anda terhadap bunyi-bunyi tersebut akan direkam. Tanggapan 
ini menunjukkan bunyi terpelan/terlemah yang dapat didengar 
oleh bayi Anda.

APA YANG AKAN TERJADI SETELAH 
PENGUJIAN?
Audiolog akan memberitahukan Anda hasil pengujian dan 
menjelaskan apa artinya, biasanya pada hari yang sama.

Jika ditemukan bahwa bayi Anda mengalami kehilangan 
pendengaran, Anda akan dirujuk kepada layanan spesialis di 
salah satu rumah sakit anak-anak NSW di NSW. Laporan akan 
dikirimkan kepada pusat-pusat layanan ini. Sebuah salinan juga 
akan dikirimkan kepada Anda, dokter setempat Anda, serta 
dokter anak yang merawat bayi Anda dengan persetujuan 
Anda. Audiolog dan Pekerja Sosial akan membantu Anda 
untuk mendapatkan layanan dan dukungan yang mungkin 
dibutuhkan oleh Anda dan bayi Anda. 

Jika ditemukan bahwa bayi Anda memiliki pendengaran 
yang normal tetapi di kemudian hari Anda merasa khawatir 
mengenai pendengaran, wicara atau perkembangan bahasa 
anak Anda, aturlah uji pendengaran bagi anak Anda lagi. 

Berbicara dengan dokter keluarga merupakan langkah awal 
yang baik.

Pendengaran dapat diuji pada usia berapa saja.
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UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT  
SILAHKAN KUNJUNGI SITUS WEB  

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

Perincian kontak / janji temu setempat

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

