
ЗАШТО ЈЕ МОЈА БЕБА  
ДОБИЛА ДИРЕКТАН  
УПУТ ЗА ДИЈАГНОСТИЧКИ  
ПРЕГЛЕД СЛУХА?

Вашој беби ће бити понуђено више здравствених прегледа 
током првих пар недеља након рођења. На једном од 
прегледа се проверава слух.

Преглед слуха ће бити понуђен што пре је могуће после 
рођења. Међутим, преглед није прикладан за све бебе 
пошто у појединим случајевима може да буде непрецизан. 
Ове бебе се уместо тог прегледа упућују на дијагностички 
преглед слуха код аудиолога који је специјалиста за слух.

ЗАШТО ЈЕ МОЈА БЕБА 
ДОБИЛА ДИРЕКТАН УПУТ ЗА 
ДИЈАГНОСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
СЛУХА?
У неке од разлога за директан упут спадају:

•  атресија (када нема ушни канал);

•  микротија (некомплетно или недовољно развијено уво);

 •   бактеријски или вирусни менингитис (ако се на то сумња 
или је потврђено);

•  расцепљена усна/непце;

•  даун синдром.

Бебе које проведу неко време на интензивној нези такође 
могу од SWIS-H координатора да добију директан упут на 
дијагностички преглед након прегледа код педијатра, чак 
и ако су прошле тест слуха.

Отприлике се једна до две бебе у сваких хиљаду беба роди 
са знатним оштећењем слуха.

Важно је да се што пре открије да ли ваша беба добро чује 
тако да вам се могу дати правилни савети и помоћ.

Ако живите даље од 100 километара од болнице за коју 
сте добили упут, од особе која вам је дала ову брошуру 
тражите информације о SWIS-H програму за помоћ са 
трошковима превоза.

За информације о дијагностичком прегледу, од особе која 
вам је дала ову брошуру тражите брошуру ‘Шта је мојој 
беби потребно за дијагностички преглед?’

За здравствени савет идите на healthdirect Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

ЗА ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  
ОБРАТИТЕ СЕ СЛУЖБИ НЈВ ЗА ДЕЦУ  

И ПОРОДИЦЕ:
Телефон (02) 9391 9483  

Вебсајт:  
http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/

programs-and-initiatives/swis-h/ 

Локални контакт/подаци о прегледу
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