
MBONA MTOTO WANGU 
AMEELEKEZWA MOJA KWA 
MOJA KWA KADIRIO YA 
UCHUNGUZI WA KUSIKIA?

Mtoto wako atatolewa mfululizo wa uchunguzi wa afya katika 
wiki chache za kwanza za maisha yake. Mmojawapo wa huu ni 
kutafuta kupoteza uwezo wa kusikia.

Uchunguzi wa kusikia utatolewa haraka iwezekanavyo baada ya 
kuzaliwa. Hata hivyo, kupima hakufai kwa baadhi ya watoto kwa 
sababu kipimo kinaweza kutokuwa sahihi katika visa hivi. Badala 
yake, watoto hawa wanapendekezwa moja kwa moja kwa kadirio 
ya uchunguzi na mtaalamu wa kusikia, ambaye ni mtaalamu wa 
uchunguzi wa uwezo wa kusikia. 

MBONA MTOTO WANGU 
AMEELEKEZWA MOJA KWA MOJA 
KWA KADIRIO YA UCHUNGUZI?
Baadhi ya sababu kwa kurejeza moja kwa moja ni pamoja na:

• Kutokuweko kwa sikio mfereji

• Sikio lisilokuwa nzima au lisiloendelea

•  Ugonjwa wa uti wa mgongo wa bakteria au wa virusi 
(kuhakikishwa au kutuhumiwa)

• Mdomo wa ufa/Kaakaa ya ufa

• Upunguani wa kuzaliwa na kichwa bapa

Watoto wachanga wanaoshinda muda katika uangalizi makini wa 
wagonjwa wanaweza pia kupelekwa moja kwa moja kwa kadirio 
ya uchunguzi na mratibu wa SWIS-H baada ya mashauriano na 
daktari wa watoto, hata kama wameshapita vipimo vya kusikia.

Wastani wa mtoto mmoja au watoto wawili katika kila watoto 1000 
wanaozaliwa watapata kupoteza uwezo wa kusikia wa maana.

Ni muhimu kugundua haraka iwezekanavyo jinsi mtoto wako 
anavyoweza kusikia ili wewe na mtoto wako muweza kupata 
ushauri sahihi na msaada. 

Ukikaa mbali zaidi ya 100 km kutoka hospitali ulipoelekewa, 
umwombe mtu aliyekupa kifurushi hiki kwa maelezo kuhusu 
Mpango wa Msaada wa Usafiri wa SWIS-H.

Kwa maelezo zaidi kuhusu kadirio ya uchunguzi, umwombe mtu 
aliyekupa kifurushi hiki kwa kifurushi cha ‘Mbona mtoto wangu 
anahitaji kadirio ya uchunguzi?’.

Kwa ushauri wa afya wasiliana na healthdirect Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

KWA MAELEZO ZAIDI WASILIANA NA  
SHIRIKA LA NSW WATOTO NA FAMILIA:

Simu (02) 9391 9483  

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

programs-and-initiatives/swis-h/ 

Habari za miadi/wasiliano wa eneo

© NSW Health March 2015  SHPN (NKF) 150305

Sw
ah
ili

  -
  W

hy
 ha

s m
y b

ab
y b

ee
n r

efe
rre

d d
ire

ctl
y 

fo
r a

 di
ag

no
sti

c a
ud

iol
og

y a
sse

ssm
en

t?


