MENGAPA BAYI SAYA
MEMERLUKAN PEMERIKSAAN
PENDENGARAN?

Selama beberapa minggu pertama kehidupan bayi Anda,
ada serangkaian pemeriksaan kesehatan yang ditawarkan
untuknya. Salah satunya adalah untuk mendeteksi kehilangan
pendengaran. Pemeriksaan pendengaran akan ditawarkan
sesegera mungkin setelah kelahiran.

HASIL PEMERIKSAAN

Jika pemeriksaan ini tidak dapat dilaksanakan saat Anda dan
bayi Anda sedang berada di rumah sakit, Anda akan ditawari
pemeriksaan pendengaran untuk bayi Anda sebagai layanan
rawat jalan atau di lokasi masyarakat setempat, tidak lama
setelah Anda meninggalkan rumah sakit.

Jika hasilnya menunjukkan bahwa pemeriksaan perlu
diulangi, ini bukan berarti bayi Anda mengalami kehilangan
pendengaran. Mungkin ada alasan lain atas hasil pemeriksaan
tersebut. Alasan yang paling umum untuk mengulangi
pemeriksaan adalah adanya cairan atau penyumbatan di
telinga bayi setelah kelahiran.

Sekitar satu hingga dua di antara setiap 1000 bayi terlahir
dengan masalah pendengaran yang signifikan.
Penting untuk mengetahui sesegera mungkin kondisi
pendengaran bayi Anda agar Anda dan bayi Anda dapat
mendapatkan nasehat dan dukungan yang tepat. Pada saat
anak-anak mengucapkan kata pertama mereka, mereka telah
mendengarkan cara kita berbicara selama sekitar setahun.

PEMERIKSAAN PENDENGARAN BAYI
SAYA MELIBATKAN APA?
Seorang pemeriksa pendengaran yang terlatih akan melakukan
pemeriksaan sewaktu bayi Anda sedang tidur atau sedang
beristirahat dengan tenang. Anda boleh tetap bersama bayi
Anda sewaktu pemeriksaan sedang dilaksanakan.
Petugas pemeriksa akan meletakkan beberapa tempelan
sensor kecil di kepala bayi Anda dan memainkan bunyi-bunyi
klik lembut ke telinga bayi melalui earphone. Tempelan sensor
merekam tanggapan bayi Anda terhadap bunyi-bunyi tersebut.
Pemeriksaan ini biasanya tidak mengusik bayi Anda.
Pemeriksaan mungkin memakan waktu 10-20 menit.

APA YANG PERLU SAYA LAKUKAN
SEJALAN BERTUMBUHNYA BAYI SAYA?
Pendengaran mungkin tidak tetap sama dengan berjalannya
waktu.
Penting untuk memantau perkembangan wicara dan bahasa
bayi Anda serta tanggapan mereka terhadap bunyi.
Anda dapat merujuk ke daftar periksa di balik halaman ini
untuk memantau perkembangan anak Anda.
Jika Anda merasa khawatir mengenai pendengaran atau wicara
serta perkembangan bahasa anak Anda di masa mendatang,
aturlah uji pendengaran untuk anak Anda. Mintalah dokter
keluarga Anda untuk memberikan rujukan ke pusat layanan
yang sesuai untuk menguji pendengaran anak Anda.
Pendengaran dapat di tes pada usia berapa saja.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
HUBUNGILAH NSW KIDS AND FAMILIES
(ANAK-ANAK DAN KELUARGA NSW):
Telp. (02) 9391 9483
Situs Internet:
http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/
programs-and-initiatives/swis-h/

Perincian kontak / janji temu setempat

Untuk mendapatkan nasehat kesehatan,
hubungilah healthdirect Australia
http://www.healthdirect.gov.au/
1800 022 222

Indonesian - Why does my baby need a hearing screen?

MENGAPA BAYI SAYA MEMBUTUHKAN
PEMERIKSAAN PENDENGARAN?

Segera setelah pemeriksaan selesai, hasilnya akan dijelaskan
kepada Anda dan dicatat di Catatan Kesehatan Pribadi (Buku
Biru) bayi Anda.

DAFTAR PERIKSA PENDENGARAN
Sejak lahir sampai 3 bulan

Bereaksi terhadap bunyi keras
Menjadi tenang sewaktu mendengar suara atau bunyi yang biasa
didengarnya
Membuat bunyi mendekut
Menanggapi pembicaraan dengan melihat muka pembicara

3-6 bulan

Mengarahkan mata atau menoleh ke arah bunyi
Mulai membuat bunyi seperti berbicara
Tertawa dan membuat bunyi untuk menunjukkan perasaan

6-9 bulan

Mengoceh, ‘dada’ ‘ma-ma’ ‘baba’
Berteriak/bersuara untuk menarik perhatian
Sering menanggapi kata ‘jangan’ dan nama sendiri
Menanggapi nyanyian dan musik

9-12 bulan

Meniru bunyi wicara orang lain
Memahami kata-kata sederhana, mis. ‘bola’, ‘anjing’, ‘daddy’
Menoleh ke bunyi halus
Mengucapkan kata-kata pertama

12-18 bulan

Tampaknya mengerti beberapa kata baru setiap minggu
Mengikuti perintah lisan sederhana, mis. ‘ambil bola’
Menunjuk kepada orang, bagian tubuh atau barang mainan apabila diminta
Tetap mempelajari kata-kata baru untuk diucapkan walaupun mungkin
kurang jelas

18-24 bulan

Mempunyai antara 100-200 kata yang mereka gunakan secara teratur
Mendengarkan cerita atau lagu yang sederhana
Menggabungkan dua atau lebih kata dalam frase singkat, mis. ‘mau air’
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