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Nhiều em bé cần được đi dò khám thính giác lần nữa.

Điều này không nhất thiết có nghĩa là bé bị mất mát/suy  
giảm thính giác. Có thể có những lý do nào khác để dò khám 
lần hai. 

Lý do thông thường nhất của việc cần đi dò khám lại là vì có 
chất dịch hoặc nghẽn trong tai bé sau khi sinh.

Trong nhiều trường hợp việc dò khám lại sẽ được thực hiện 
trước khi quý vị và bé xuất viện.

Nếu việc dò khám này không thể thực hiện được trong lúc 
quý vị và bé đang ở bệnh viện, họ sẽ đề nghị việc dò khám lại 
thính giác cho bé tại khoa ngoại trú, hoặc tại một cơ sở cộng 
đồng địa phương, sớm sau khi quý vị và bé xuất viện.

Nhân viên đưa cho bạn tập hướng dẫn này sẽ cho quý vị biết 
về việc cần đưa bé đi dò khám thính giác lần nữa vào lúc nào 
và tại đâu.

KẾT QUẢ
Ngay sau khi việc dò khám thính giác đã hoàn tất, kết quả 
sẽ được nhân viên giải thích cho quý vị và ghi vào Sổ Y tế Cá 
nhân của bé (Sổ Xanh).

Nếu việc dò khám thính giác lần nữa không có kết quả rõ 
ràng, họ sẽ giới thiệu để quý vị đưa bé đi thẩm định chẩn 
đoán thính giác bởi một Chuyên viên thính học. Chuyên viên 
thính học (audiologist) là một chuyên viên kiểm tra thính giác.

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.
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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


