
ЗОШТО МОЕТО ДЕТЕ  
ДИРЕКТНО ГО УПАТИЈА НА  
ДИЈАГНОСТИЧКА ПРОВЕРКА  
НА СЛУХОТ?

Во првите неколку недели од животот на вашето бебе, ќе 
ви понудат да му направат низа проверки.  Една од нив е 
наменета за откривање на оштетување на слухот.

Проверка на слухот ќе ви понудат колку што е можно 
поскоро после раѓањето.  Меѓутоа, проверката може 
да не биде соодветна за некои бебиња затоа што 
во нивниот случај, таа можеби нема да даде точни 
резултати.  Во замена, овие бебиња директно се упатуваат 
на дијагностичка проверка која ја прави аудиолог, 
специјалист за слух.

ЗОШТО МОЕТО ДЕТЕ ДИРЕКТНО 
ГО УПАТИЈА НА ДИЈАГНОСТИЧКА 
ПРОВЕРКА?
Некои од причините за директно упатување се:

•  Атресија (недостаток на ушен канал)

•  Микротија (нецелосно или недоволно развиено уво)

 •   Бактериски или вирусен менингит (со потврдена или 
претпоставена дијагноза)

•  Расцепена усна/расцепено непце

•  Даунов синдром

Бебињата кои поминуваат време во одделот за интензивна 
нега може исто така директно да бидат упатени на 
дијагностичка проверка од страна на координаторот на 
SWIS-H после консултација со педијатар, дури и ако тие 
веќе ја поминале проверката на слух. 

Околу едно до две од секои 1000 новороденчиња ќе имаат 
значително оштетен слух.

Важно е колку што е можно побрзо да се утврди колку 
добро слуша вашето бебе така да вие и вашето бебе да 
можете да добиете правилни информации и поддршка.

Ако живеете повеќе од 100 км од болницата во која ве 
упатиле, прашајте го лицето кое ви ја даде оваа брошура 
за информации во врска со Програмата за помош при 
патување преку SWIS-H (SWIS-H Travel Assistance Scheme).

За информации во врска со дијагностичката проверка, 
прашајте го лицето што ви ја даде оваа брошура, да ви 
ја даде брошурата ‘Зошто на моето бебе му е потребна 
дијагностичка проверка?’ (‘Why does my baby need a 
diagnostic assessment?’.

За совети во врска со здравјето, контактирајте ги во 
healthdirect Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

© NSW Health September 2016  SHPN (NKF) 150292

M
ac
ed
on
ia
n 

 -  W
hy

 ha
s m

y b
ab

y b
ee

n r
efe

rre
d d

ire
ctl

y 
fo

r a
 di

ag
no

sti
c a

ud
iol

og
y a

sse
ssm

en
t?

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ, ВЕ МОЛИМЕ 
ОТИДЕТЕ НА ДОЛУНАВЕДЕНИТЕ ИНТЕРНЕТ 

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

Податоци за локални контактни броеви /  
закажани прегледи


