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Ако прва два прегледа слуха ваше бебе нису дала јасан 
резултат, биће потребан дијагностички преглед.

За то може да постоји више разлога.

Може бити да:

•   је у уху детета присутна течност или постоји зачепљеност 
уха после рођења

•   ваша беба има мање или више поремећен слух 

Важно је да се што пре открије да ли ваша беба добро чује 
тако да вам се могу дати правилни савети и помоћ.

Ако живите даље од 100 километара од болнице за коју сте 
добили упут, од особе која вам је дала ову брошуру тражите 
информације о SWIS-H програму за помоћ са трошковима 
превоза.

ШТА ЋЕ СЕ ДЕСИТИ НА 
ДИЈАГНОСТИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ?
Обавиће се низ тестова који ће дати детаљне информације о 
томе како ваша беба чује.

Аудиолог, који је стручњак за проверу слуха, ће обавити 
тестове. Дијагностичка провера слуха је бесплатна.

Ниједан од тестова неће повредити вашу бебу.

КАКО ДА ПРИПРЕМИМ СВОЈУ БЕБУ 
ЗА ДИЈАГНОСТИЧКУ ПРОВЕРУ?
Најбоље је да ваша беба спава током провере, зато је 
најбоље да дођете на преглед нешто раније, како бисте 
ималу доста времена да нахраните и успавате бебу.

Ако имате још деце, молимо да организујете да их неко 
чува код куће, како бисте могли остати са својом бебом 
током целог прегледа. Преглед мора да се обави у тихој 
просторији.

Како дијагностички преглед обухвата низ тестова, одвојите 
цело пре подне или после подне за преглед, зависно од тога 
за када је заказан. Ако желите, можете да поведете са собом 
некога као подршку.

ЗАШТО ЈЕ МОЈОЈ 
БЕБИ ПОТРЕБАН 
ДИЈАГНОСТИЧКИ 
ПРЕГЛЕД СЛУХА?

За здравствени савет идите на healthdirect Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

КАКО СЕ ВРШИ ДИЈАГНОСТИЧКИ 
ПРЕГЛЕД?
Дијагностички преглед се зове ABR тест (аудиометрија 
мождане реакције). Сензори слични онима који су 
коришћени током неонаталног прегледа ће се ставити 
на главу ваше бебе. Забележиће се реакције ваше бебе 
на звуке. Ове реакције показују најтише звуке које ваша 
беба може да чује.

ШТА ЋЕ СЕ ДОГОДИТИ ПОСЛЕ 
ДИЈАГНОСТИЧКОГ ПРЕГЛЕДА?
Аудиолог ће моћи, углавном још истог дана, да вас 
обавести о резултатима теста и шта они значе.

Ако се установи да ваша беба има поремећен слух, 
добићете упут за специјалистичку службу у једној 
од три дечје болнице у НЈВ-у. Овим службама ће се 
послати извештај. Копија извештаја ће се послати и вама, 
вашем локалном лекару и педијатру ваше бебе, уз ваш 
пристанак. Аудиолог и социјални радник ће вам помоћи 
да користите службе и подршку која ће евентуално бити 
потребна вама и вашој беби.

Ако се установи да ваша беба чује нормално али вас 
касније брине слух, говор или језички развој вашег 
детета, молимо да закажете поновни преглед слуха за 
своје дете.

Добра почетна тачка је разговор са породичним лекаром.

Преглед слуха може да се обави без обзира на узраст.
Se
rb
ia
n 

 - W
hy

 do
es

 m
y b

ab
y n

ee
d a

 di
ag

no
sti

c a
sse

ssm
en

t?

ЗА ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЛИМО 
ДА ИДЕТЕ НА СЛЕДЕЋИ ВЕБСАЈТ:

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

Локални контакт/подаци о прегледу


