
TẠI SAO CON TÔI ĐƯỢC  
GIỚI THIỆU TRỰC TIẾP  
ĐẾN CUỘC THẨM ĐỊNH  
CHẨN ĐOÁN THÍNH GIÁC?

Sẽ có đề nghị về một loạt kiểm tra sức khoẻ cho em bé của 
quý vị trong vài tuần lễ đầu đời. Một trong các kiểm tra này là 
để xem em có bị mất thính giác hay không.

Cuộc dò khám thính giác sẽ được đề nghị cho bé càng sớm 
càng tốt sau khi bé chào đời. Tuy nhiên đối với một số trẻ sơ 
sinh thì việc dò khám không phù hợp vì có thể không chính 
xác trong các trường hợp này. Thay vào đó, các em bé này sẽ 
được giới thiệu trực tiếp để được thẩm định chẩn đoán bởi 
một chuyên gia thính học (audiologist), là một chuyên gia về 
thính giác. 

TẠI SAO CON TÔI ĐƯỢC  
GIỚI THIỆU TRỰC TIẾP ĐẾN  
CUỘC THẨM ĐỊNH CHẨN ĐOÁN?
Một số lý do cho việc giới thiệu trực tiếp gồm có:

•  Bít tai (atresia) (không có lỗ tai)

 •   Tai dị dạng (microtia) (tai không hoàn chỉnh hoặc không 
phát triển đúng mức)

•   Viêm màng não do Vi trùng hoặc Siêu vi (đã được xác nhận 
hoặc còn nghi ngờ )

•  Sứt môi/Hở vòm miệng

•  Hội chứng Down (Down Syndrome)

Các em bé đã trải qua thời gian được chăm sóc tăng cường 
(intensive care) cũng có thể được điều hợp viên SWIS-H giới 
thiệu trực tiếp để được thẩm định chẩn đoán, sau khi hội ý với 
bác sĩ nhi khoa, ngay cả khi các em bé đã có kết quả tốt trong 
cuộc thử nghiệm thính giác. 

Cứ mỗi 1000 em bé được sinh ra thì có khoảng một đến hai 
em sẽ bị mất thính giác đáng kể.

Điều quan trọng là nên tìm biết càng sớm càng tốt về thính 
lực của con mình để quý vị và em bé có thể nhận được sự 
hướng dẫn và hỗ trợ đúng cách.

Nếu quý vị được giới thiệu tới bệnh viện nào mà cách xa chỗ 
ở của mình hơn 100km, hãy hỏi nhân viên mà đã đưa cho quý 
vị tờ này, để biết thông tin về Kế hoạch Trợ giúp Di chuyển 
của SWIS-H (SWIS-H Travel Assistance Scheme).

Để biết thông tin về cuộc thẩm định chẩn đoán, hãy hỏi nhân 
viên mà đã đưa cho quý vị tờ này, để xin quyển hướng dẫn 
“Tại sao con của tôi cần được thẩm định chẩn đoán?” (Why 
does my baby need a diagnostic assessment?).

Để được tư vấn về sức khỏe, liên lạc healthdirect Australia 
http://www.healthdirect.gov.au/  
1800 022 222

MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN, LIÊN LẠC  
DỊCH VỤ TRẺ EM VÀ GIA ĐÌNH NSW:

Điện thoại (02) 9391 9483  

Mạng thông tin:  
http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/

programs-and-initiatives/swis-h/ 

Chi tiết liên lạc địa phương / chi tiết cuộc hẹn
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