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Nếu bé không có được kết quả rõ ràng từ hai lần dò khám đầu 
tiên, bé sẽ cần được thẩm định chẩn đoán.

Có một số lý do cho việc này.

Có thể là:

•  có chất dịch hoặc nghẽn trong tai của bé sau khi sinh

•  bé có thể bị suy giảm thính lực phần nào

Điều quan trọng là nên tìm biết thật sớm về thính lực của bé để 
quý vị và em bé có thể nhận được được hỗ trợ và hướng dẫn 
đúng cách.

Nếu quý vị được giới thiệu tới bệnh viện nào mà cách xa chỗ 
ở của mình hơn 100km, hãy hỏi nhân viên mà đã đưa cho quý 
vị tờ này, để biết thông tin về Kế hoạch Trợ giúp Di chuyển của 
SWIS-H (SWIS-H Travel Assistance Scheme).

ĐIỀU GÌ XẢY RA TẠI CUỘC THẨM ĐỊNH 
CHẨN ĐOÁN?
Một số thử nghiệm sẽ được thực hiện nhằm có được thông tin 
chi tiết về thính lực của bé.

Một chuyên viên thính học, là chuyên viên thử nghiệm thính 
giác, sẽ thực hiện việc thử nghiệm cho bé. Việc thẩm định này 
miễn phí.

Các cuộc thử nghiệm đều không gây đau cho bé.

TÔI CẦN CHUẨN BỊ CON TÔI NHƯ THẾ 
NÀO CHO CUỘC THẨM ĐỊNH?
Tốt nhất là nên thử nghiệm trong lúc bé đang ngủ. Do đó, sẽ 
giúp ích nếu quý vị đến sớm một chút để cho bé bú và dỗ bé 
ngủ.

Nếu quý vị có những người con khác, nên nhờ ai trông nom 
giúp các em đó tại nhà, để quý vị có thể chăm lo cho bé suốt lúc 
thẩm định. Cần có môi trường yên tĩnh cho cuộc thẩm định.

Vì việc thẩm định chẩn đoán gồm có nhiều thử nghiệm, hãy 
dành ra trọn buổi sáng hoặc buổi chiều tùy theo lịch hẹn. Quý vị 
cũng có thể đưa theo một người giúp hỗ trợ cho mình.

TẠI SAO CON TÔI CẦN 
ĐƯỢC THẨM ĐỊNH CHẨN 
ĐOÁN?

Để được tư vấn về sức khỏe, liên lạc healthdirect Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

CUỘC THẨM ĐỊNH CHẨN ĐOÁN 
ĐƯỢC THỰC HIỆN RA SAO?
Việc thẩm định chẩn đoán được gọi là thử nghiệm Đáp ứng 
Thính giác Thân não (Auditory Brainstem Response - ABR). Một 
miếng cảm biến nhỏ (tương tự như cái đã dùng trong khi dò 
khám thính giác) sẽ được đặt trên đầu của bé. Nhân viên sẽ mở 
âm thanh để bé nghe qua ống nghe tai. Đáp ứng của bé đối 
với tiếng động sẽ được ghi nhận. Các đáp ứng này cho thấy 
các âm thanh ở mức nhỏ nhất nào mà bé có thể nghe được.

VIỆC GÌ XẢY RA SAU CUỘC THẨM 
ĐỊNH?
Chuyên viên thính học sẽ cho quý vị biết kết quả và giải thích 
kết quả này, thường là cùng ngày.
Nếu kết quả cho biết bé bị mất mát/suy giảm thính giác, quý 
vị sẽ được giới thiệu đến các dịch vụ chuyên môn tại một 
trong ba bệnh viện nhi đồng tại NSW. Chuyên viên sẽ gửi báo 
cáo tới các dịch vụ này. Với sự chấp thuận của quý vị, bản sao 
báo cáo cũng sẽ được gửi tới quý vị, bác sĩ gia đình, và bác sĩ 
nhi khoa của bé. Chuyên viên thính học và Nhân viên xã hội 
sẽ giúp quý vị nhận được sự hỗ trợ và dịch vụ mà quý vị và bé 
cần đến. 
Nếu kết quả cho thấy thính giác của bé bình thường nhưng 
sau này quý vị cảm thấy lo âu về việc phát triển ngôn ngữ, nói 
năng hoặc thính giác của con mình, hãy thu xếp đưa bé đi thử 
nghiệm thính giác trở lại.
Bước khởi đầu tốt là hãy thảo luận với bác sĩ gia đình.
Có thể thử nghiệm thính giác ở bất cứ độ tuổi nào.
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MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN, VUI LÒNG 
VIẾNG TRANG MẠNG SAU ĐÂY:

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

Chi tiết liên lạc địa phương / chi tiết cuộc hẹn


