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Tijekom prvih par tjedana života, za Vašu bebu će biti ponuđen 
niz liječničkih pretraga. Jedno od toga je provjeravanje sluha. 
Provjeravanje sluha se nudi čim prije po rođenju.

Ako nije moguće obaviti provjeravanje sluha dok ste Vi i beba u 
bolnici, pregled sluha se može obaviti uskoro nakon otpuštanja 
kući, u ambulanti ili u lokalnom domu zdravlja.

ZAŠTO MOJOJ BEBI TREBA PREGLED 
SLUHA?
Oko jedna do dvije bebe od svakih 1000 se rađa sa dosta 
oštećenim sluhom.

Važno je što prije ustanoviti ima li beba dobar sluh, kako biste 
mogli dobiti ispravne savjete i podršku. Prije nego što djeca 
progovore prve riječi, već oko godinu dana slušaju kako se oko 
njih priča. 

ŠTO PREGLED SLUHA UKLJUČUJE?
Obučeni analitičar sluha će obaviti provjeru dok Vaša beba 
spava ili se tiho odmara. Tijekom pregleda, možete ostati uz 
bebu. 

Analitičar će bebi na glavu staviti male senzore, te bebi preko 
slušalica emitirati tihe zvukove pucketanja. Senzori registriraju 
kako Vaša beba reagira na te zvukove. 

Pregled obično ne uznemirava bebu. Može trajati oko 10 – 20 
minuta.

REZULTATI
Čim se obavi provjera sluha, objasnit će Vam rezultate i upisati 
ih u bebin Osobni zdravstveni karton – Plavu knjižicu (Personal 
Health Record – Blue Book).

Ako rezultati pokažu da treba ponoviti pregled, to ne mora 
značiti da beba ima oštećen sluh. Za takve rezultate mogu 
postojati drugi razlozi. Najčešći razlog zbog kojeg treba 
ponoviti pregled je tekućina ili začepljenost bebinog uha nakon 
rođenja.

ŠTO TREBAM ČINITI KAKO BEBA 
RASTE?
Sluh možda neće uvijek ostati isti.

Važno je pratiti razvoj bebinog govora i jezika, kao i reakcije na 
zvuk.

Možete pogledati popis za provjeru na drugoj stranici, te pratiti 
razvoj svog djeteta.

Ako Vas ubuduće nešto počne zabrinjavati, u svezi sluha, 
govora ili napretka u jeziku Vašeg djeteta, molimo odvedite 
dijete na pregled sluha. Od svog obiteljskog liječnika zatražite 
uputnicu na odgovarajuću službu gdje se može provjeriti sluh 
Vašeg djeteta. 

Pregled sluha se može obaviti u svakom uzrastu.
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ZA DALJNJE INFORMACIJE MOLIMO 
POSJETITE OVU INTERNET STRANICU:

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

Lokalni broj / zakazani termin
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Od rođenja do 3 mjeseca Reagira na glasne zvukove

Smiri se kad čuje poznate glasove ili zvukove

Glasa se gugutanjem

Reagira na govor tako što gleda u lice osobe koja mu govori

3-6 mjeseci Pogleda ili okreće glavu prema zvukovima

Počinje se oglašavati glasovima sličnim govoru

Smije se i oglašavanjem pokazuje kako se osjeća

6-9 mjeseci Tepa, ‘dada’ ‘ma-ma’ ‘baba’

Viče/glasa se da privuče pažnju

Često reagira na ‘ne’ i svoje ime

Reagira na pjevanje i glazbu

9-12 mjeseci Imitira govor drugih koje čuje oko sebe

Razumije jednostavne riječi, npr. ‘lopta’, ‘pas’, ‘tata’

Okreće glavu prema tihim zvukovima

Izgovara prve riječi

12-18 mjeseci Čini se da svaki tjedan razumije neke nove riječi

Može slijediti jednostavne izrečene upute, npr. ‘donesi loptu’

Na pitanje, zna prstom pokazati osobe, dijelove tijela ili igračke

Stalno uči izgovarati nove riječi iako možda nerazgovijetno

18-24 mjeseci Zna između 100-200 riječi koje redovito izgovara

Sluša jednostavne priče ili pjesme

Povezuje dvije ili više riječi u kratke rečenice npr. ‘još soka’

Opaske:

POPIS ZA PROVJERU SLUHA


