چرا نوزاد مرا مستقیما برای ارزیابی
شنوائی شناسی تشخیصی معرفی
کرده اند؟
در چند هفتۀ اول زندگی ،به فرزند شام یک رسی از معاینات صحی
پیشنهاد می شود .یکی از آنها تست کاهش شنوائی است.
تست عمومی شنوائی در ارسع وقت پس از تولد ارائه می شود .ولی،
این تست عمومی برای برخی از نوزادان ممکن است مناسب نباشد
چون در چنین مواردی این تست عمومی ممکن است دقت الزم را
نداشته باشد .به جای آن این قبیل از نوزادان را مستقیامً برای ارزیابی
تشخیصی توسط یک ( audiologistشنوائی شناس) ،که در شنوائی
شناسی تخصص دارد معرفی می منایند.

چرا نوزاد مرا مستقیام برای ارزیابی تشخیصی
معرفی کرده اند؟
برخی از دالیل برای معرفی مستقیم عبارتند از:

• اترزیا – ( Atresiaنداشنت سوراخ گوش)
• مایکروتیا( Microtia -گوش انکشاف نیافته یا انکشاف کامل نبوده)

مهم است که در زودترین وقت معلوم منایند که شنوائی نوزاد
شام چطور است تا اینکه شام و نوزادتان بتوانید مشوره و حامیت
صحیحی بگیرید.
اگر در جائی بود و باش دارید که فاصلۀ آن تا شفاخانه ای که به
آنجا معرفی شده اید ،بیشرت از  100کیلو مرت باشد ،از شخصی که
این نرشیه را به شام داده راجع به SWIS-H Travel Assistance
( Schemeطرح مساعدت در رفت و آمد سویش) معلومات
بخواهید.
برای معلومات راجع به ارزیابی تشخیصی ،از شخصی که این
نرشیه را به شام داده بخواهید نرشیه
‘?( ’Why does my baby need a diagnostic assessmentچرا
نوزاد من به ارزیابی تشخیصی رضورت دارد؟) را به شام بدهد.
برای معلومات بیشتر با NSW KIDS AND FAMILIES

تماس بگیرید:

• مننژیت باکرتیائی Bacterial -یا وایرسی – ( Viralتأیید شده و یا
مشکوک به آن)
• لب/سقف دهان شکافته
نوزادانی که در بخش مواظبت های فرشده هستند هم ممکن است
توسط مسئول  SWIS-Hو پس از مشورت با داکرت متخصص اطفال،
مستقیامً برای ارزیابی تشخیصی معرفی شوند ،ولو اینکه قبالً از آنها
تست عمومی شنوائی هم به عمل آمده باشد.

ویبسایت:

http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/
programs-and-initiatives/swis-h/

تماس محلی/جزئیات قرار مالقات

از هر  1000نوزاد حدود یکی یا دو نفر از آنها با کاهش شنوائی عمده
متولد می شوند.
متاس برای برای مشوره صحت healthdirect Australia

http://www.healthdirect.gov.au/
1800 022 222
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Dari - Why has my baby been referred directly
?for a diagnostic audiology assessment

• سندروم داون Down Syndrome -

تیلفون(02) 9391 9483 :

