
MENGAPA BAYI SAYA DIRUJUK 
SECARA LANGSUNG UNTUK 
PENGUJIAN AUDIOLOGI 
DIAGNOSTIK?

Bayi Anda akan ditawarkan serangkaian pemeriksaan 
kesehatan pada beberapa minggu pertama hidupnya. Salah 
satu pemeriksaan ini adalah untuk kehilangan pendengaran.

Pemeriksaan pendengaran akan ditawarkan secepat mungkin 
setelah lahir. Namun, pemeriksaan tersebut tidak sesuai untuk 
bayi-bayi tertentu karena pemeriksaan tersebut mungkin 
tidak akurat pada beberapa kasus. Jadi mereka dirujuk secara 
langsung untuk penilaian diagnostik oleh seorang audiolog, 
yaitu spesialis dalam hal pendengaran.

MENGAPA BAYI SAYA DIRUJUK 
SECARA LANGSUNG UNTUK 
PENILAIAN DIAGNOSTIK?
Beberapa alasan untuk rujukan langsung termasuk:

·  Atresia (ketiadaan saluran telinga)

·  Mikrotia (telinga tidak lengkap atau kurang berkembang)

·  Meningitis Bakteri atau Virus (terbukti atau dicurigai)

·  Bibir Sumbing/Langit-langit Terbelah

·  Sindrom Down

Bayi yang pernah mengalami perawatan intensif juga 
mungkin dirujuk secara langsung untuk penilaian diagnostik 
oleh koordinator SWIS-H setelah berkonsultasi dengan dokter 
anak, bahkan jika telah lulus pemeriksaan pendengaran.

Kira-kira satu sampai dua bayi dari setiap 1000 bayi yang lahir 
akan menderita kehilangan pendengaran yang parah.

Penting untuk menentukan secepat mungkin berapa baik 
pendengaran bayi Anda supaya Anda dan bayi Anda dapat 
memperoleh nasehat dan dukungan yang benar.

Jika Anda tinggal lebih dari 100km dari rumah sakit rujukan 
Anda, mintalah informasi tentang Program Bantuan 
Perjalanan SWIS-H dari orang yang memberikan brosur ini 
kepada Anda.

Untuk informasi tentang pengujian diagnostik, mintalah 
brosur ‘Mengapa bayi saya memerlukan pengujian diagnostik’ 
dari orang yang memberikan brosur ini kepada Anda.

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

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
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