ЗОШТО НА МОЕТО БЕБЕ
ТРЕБА ДА МУ СЕ ПРОВЕРИ
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.

РЕЗУЛТАТИ

Ако проверката не може да се направи додека вие и вашето
бебе престојувате во болница, ќе ви понудат да ја направите
како надворешен пациент или во локална установа во
заедницата, набрзо после отпуштањето од болница.

Ако резултатите покажат дека треба да се направи уште
една проверка, тоа не мора да значи дека вашето бебе
има оштетен слух. Можеби има други причини за ваквиот
резултат. Најчесто, потребно е повторно да се провери
слухот заради тоа што после раѓањето, во увото бебето има
течност или тоа е затнато.

Приближно 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.
Додека децата да го кажат нивниот прв збор, тие слушаат
околу една година како зборуваме.

ШТО ВКЛУЧУВА ПРОВЕРКАТА НА
МОЕТО БЕБЕ?
Обучено лице за проверка на слухот ќе му го провери
слухот на вашето бебе додека тоа спие или кога е мирно.
Можете да бидете со вашето бебе додека трае проверката.
Обученото лице ќе му стави мали сензори на главата на
бебето и ќе пушта тивки крцкави звуци во ушите на бебето
преку слушалка. Сензорите ќе ги регистрираат реакциите
на вашето бебе на звуците.
Проверката обично не го вознемирува бебето. Таа може да
трае од 10 до 20 минути.

ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАМ ДОДЕКА
РАСТЕ МОЕТО БЕБЕ?
Слухот може да се менува со текот на времето.
Важно е да го пратите развојот на говорот и јазикот кај
вашето бебе и како тоа реагира на звук.
Можете да го користите списокот за проверка на другата
страна за да го пратите развојот на вашето дете.
Ако сте загрижени за слухот или развојот на говорот и
јазикот кај вашето дете во иднина, ве молиме организирајте
да му го проверат слухот. Побарајте упат од вашиот семеен
доктор до соодветната служба каде што ќе го проверат
слухот на вашето дете.
Слухот може да се проверува на секоја возраст.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ,
ЈАВЕТЕ СЕ ВО NSW KIDS AND FAMILIES:
Телефон (02) 9391 9483
Интернет страници:
http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/
programs-and-initiatives/swis-h/

Податоци за локални контактни броеви / закажани прегледи

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

Macedonian - Why does my baby need a hearing screen?

ЗОШТО НА МОЕТО БЕБЕ ТРЕБА ДА
МУ СЕ ПРОВЕРИ СЛУХОТ?

Веднаш после проверката ќе ви ги објаснат резултатите, тие
ќе бидат заведени во Личната здавствена книшка (сината
книшка) на вашето бебе.

СПИСОК ЗА ПРОВЕРКА НА СЛУХОТ
Од раѓање до 3 месеци

Реагира на гласни звуци
Се смирува кога ќе слушне познати гласови или звуци
Гука
Реагира на говор со тоа што во лице го гледа тој што зборува

3-6 месеци

Ги врти очите или главата кон звуци
Започнува да прави звуци кои личат на говор
Се смее и со вревење покажува како се чувствува

6-9 месеци

Брбори, ‘дада’ ‘ма-ма’ ‘баба’
Вика/прави звуци за да привлече внимание
Често ќе одговара на ‘не’ и на сопственото име
Реагира на пеење и музика

9-12 месеци

Го имитира говорот на другите
Разбира едноставни зборови, на пример, ‘топка’, ‘куче’, ‘тато’
Ја врти главата кон тивки звуци
Ги кажува првите зборови

12-18 месеци

Изгледа како да разбира по неколку нови зборови секоја недела
Следи едноставни говорни упатства, на пример, ‘земи ја топката’
Кога ќе го прашате, покажува со прст кон луѓе, делови од телото или
играчки
Постојано учи да кажува нови зборови иако можеби нејасно

18-24 месеци

Знае од 100 до 200 зборови кои редовно ги користи
Слуша едноставни приказни или песни
Сврзува два или повеќе зборови во кратки фрази, на пример, ‘повеќе
сок’

Забелешки:
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