
چرا نوزاد من مستقیماً برای ارزیابی 

شنوایی شناسی تشخیصی ارجاع شده 

است؟
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در چند هفته اول حیات، یک رسی معاینات بهداشتی برای نوزاد شام 

پیشنهاد خواهد شد. یکی از این معاینات برای یافنت ضعف شنوایی است. 

ازمایش شنوایی در اولین فرصت ممکن بعد از تولد پیشنهاد می شود. 

اما این آزمایش برای بعضی از نوزادان مناسب نیست چون در مواردی 

ممکن است آزمایش دقیق نباشد. در عوض، این نوزادان مستقیامً برای 

ارزیابی تشخیصی به یک شنوایی شناس که متخصص شنوایی است ارجاع 

می شوند.

چرا نوزاد من مستقیامً برای ارزیابی تشخیصی 

ارجاع شده است؟
بعضی از دالیل ارجاع مستقیم عبارتند از:

• Atresia )عدم وجود کانال گوش(

• Microtia )گوش ناقص یا گوشی که رشد کامل نیافته(

• مننژیت باکرتیایی یا ویروسی )ثابت شده یا مورد گامن(

• شکاف لب / سقف دهان

• مونگولی

نوزادانی که مدتی را در مراقبت فرشده می گذرانند نیز ممکن است 

توسط هامهنگ کننده SWIS-H، بعد از مشورت با یک متخصص 

کودکان، مستقیامً برای ارزیابی تشخیصی  ارجاع شوند، حتی اگر آزمایش 

شنوایی آنان خوب بوده باشد.

تقریباً یک یا دو نوزاد از هر 1000 نوزادی که متولد می شوند ضعف 

شنوایی قابل توجهی خواهد داشت. 

مهم است که هر چه زود تر بفهمید که شنوایی نوزادتان چقدر است تا 

شام و نوزادتان بتوانید راهنامیی و کمک صحیح را دریافت کنید. 

اگر بیش از 100 کیلومرت دور تر از بیامرستانی که به آن ارجاع شده اید 

زندگی می کنید، از کسی که این بروشور را به شام داده در باره طرح 

کمک به سفر SWIS-H سوال کنید.

برای اطالعات در باره ارزیابی تشخیصی، از کسی که این بروشور را به 

شام داده است درخواست کنید تا بروشور »چرا نوزاد من به ارزیابی 

تشخیصی نیاز دارد؟” را به شام بدهد.

تلفن: 9483 9391 (02)

وب سایت:
http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/

programs-and-initiatives/swis-h/ 

طرف تماس محلی / جزئیات قرار مالقات

 NSW Kids and Families برای آگاهی بیشتر با
)بچه ها و خانواده های نیو سات ویلز( تماس بگیرید:

  healthdirect Australia برای راهنامیی در در مورد بهداشت با
 http://www.healthdirect.gov.au/ 

شامره 222 022 1800 متاس بگیرید.
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