
 چرا نوزاد من باید تست

شنوائی را تکرار نماید؟
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بسیاری از نوزادان باید تست عمومی شنوائی را تکرار کنند.

این لزوماً به این معنی نیست که  نوزاد کاهش شنوائی دارد.  ممکن است 

دالیل دیگری برای تست دوباره وجود داشته باشد.

مهمرتین دلیل برای تکرار تست عمومی، وجود مایع و یا گرفتگی در گوش 

نوزاد شام پس از تولد می باشد.

در بسیاری از موارد تکرار تست وقتی صورت می گیرد که شام و نوزادتان 

هنوز شفاخانه را ترک نکرده اید.

اگر در زمانی که شام و نوزاد در شفاخانه هستید امکان تکرار این تست 

نبود، خیلی زود پس از رخصت شدن از شفاخانه، به شام مانند یک مریض 

غیر بسرتی وقت می دهند تا با نوزاد برای تست عمومی شنوائی به مرکز 

صحت اجتامعی محلی بروید. 

کسی که این نرشیه را به شام داده است به شام  راجع به اینکه چه وقت و 

در کجا باید تکرار تست عمومی شنوائی را انجام بدهید مشوره خواهد داد.

نتایج
به محض آنکه این تست شنوائی انجام شد، نتایج آن برای شام ترشیح شده 

و در دفرت ثبت صحت شخصی )کتابک آبی رنگ( نوزاد شام ثبت می شود.

اگر نتایج روشنی از تکرار تست شنوائی حاصل نشد، نوزاد شام  برای ارزیابی 

تشخیصی شنوائی  به یک Audiologist  )شنوائی شناس( معرفی خواهد 

شد. یک Audiologist  )شنوائی شناس( در تست شنوائی تخصص دارد. 

مهم است که هرچه زودتر معلوم شود شنوائی نوزاد شام در چه حدی است 

تا اینکه شام و نوزادتان بتوانید مشوره و حامیت صحیحی بگیرید.

 

healthdirect Australia متاس برای برای مشوره صحت 
 http://www.healthdirect.gov.au/ 

1800 022 222

 D
ar

i  -
W

hy
 do

es
 m

y b
ab

y n
ee

d a
 re

pe
at

 he
ar

ing
 sc

re
en

?

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

تماس محلی/جزئیات قرار مالقات

 برای معلومات بیشتر لطفاً از ویبسایت 
ذیل دیدن کنید:


