
معاینه شنوایی
طفل تان

پروگرام معاينه شنوايي نوزادان در ويكتوريا
سواالت مروج

طفل من در مقابل آوازهای بلند عکس العمل نشان می دهد، 
پس چرا وی باید معاینه شود یا به متخصص شنوایی ارجاع 

گردد؟
از دست دادن شنوايی پيچيده تر از صرف موضوع شنيدن آوازهای 

است. اکثر اطفال مبتال به ضعف شنوايی می توانند به آوازه های  بلند
بلند عکس العمل نشان دهند. صداهای ماليم و پخش برای انکشاف 

و صحبت مهم اند و تشخيص عکس العمل اطفال نوزاد در  زبان
صدا ها بدون دستگاه های مخصوص مشکل می باشد. اين نوع مقابل

آیا معاینه شنوایی مصؤن است؟ خطرات احتمالی 
معاینه شنوایی کدام ها اند؟

بله، معاينه شنوايی سريع و مصؤن است. طفل تان ممکن است 
برای چند لحظه در زمان برداشتن گوشک ها احساس ناآرامی کند. 
تشخيص ضعف شنوايی در اطفالی که نياز به معاينات  عدم امکان

دارند، بسيار کم است. بيشتر

ریسک عدم انجام دادن معاینه شنوایی کدام است؟
آیا کدام گزینه بدیل معاینه شنوایی موجود است؟

ريسک اصلی انجام ندادن معاينه شنوايی عبارت از تشخيص ندادن 
ضعف شنوايی در طفل است. تشخيص اوليه ضعف شنوايی به طفل 
کمک می کند که مساعدت های الزم را از همان ابتدا دريافت کند. 

نوع گزينه بديل معاينه شنوايی وجود ندارد. هيچ

درصورت داشتن هرنوع سوال یا نگرانی؟
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معاینه شنوایی چطور و چه وقت صورت می گیرد؟
ما سعی می کنيم که معاينه شنوايی را هرچه زودتر بعد از تولد 

اطفال انجام دهيم، بشرطيکه صحت شان خوب باشد و کامالً آرام 
باشند. در زمان انجام دادن معاينه، معاينه کننده يک وسيله حس 

کننده کوچک را روی پيشانی، شانه و گردن اطفال چسپانده و 
گوشک ها را روی هردو گوش طفل تان قرار می دهد. اين وسيله 
های حس کننده به يک دستگاه اتومات تشخيص عکس العمل مغز 

Automated Auditory Brainstem Response (AABR)
وصل اند. سپس آوازهای ماليم را از طريق گوشک ها بداخل 

گوش طفل به صدا می آورد. وسيله های حس کننده عکس العمل 
طفل تانرا در مقابل اين آواز ها تشخيص می دهد.

زمانيکه طفل تان آرام و يا خواب است، اين معاينه معموالً در 
حدود 10 دقيقه طول می کشد. اين معاينه کامالً بدون درد بوده و 

معموالً طفل تانرا ناراحت نمی سازد. در زمان معاينه شما می 
توانيد نزد طفل تان حاضر باشيد.

قبل از انجام دادن معاينه، ما موافقت کتبی شما را می گيريم. اگر 
نمی خواهيد که معاينه شنوايی روی طفل تان انجام شود، لطفاً

اظهار بداريد. دراينصورت  VIHSP موضوع را برای معاينه کننده
ما از شما تقاضا خواهيم کرد تا يک فورمه امتناع را امضا کنيد. 

اگر در آينده نظرتان تغير کند و بخواهيد که طفل تان معاينه 
شنوايی گردد، ما می توانيم ترتيبات آنرا بگيريم. 

نتیجه معاینه شنوایی را چطور بدست می آورم؟
نتيجه معاينه شنوايی به مجرد تکميل شدن آن برايتان داده خواهد شد. 
است نتايج برايتان پيشنهاد يک معاينه اضافی يا ارجاع به يک  ممکن
متخصص شنوايی جهت معاينات دقيق تر را ارائه کند. معاينه اضافی 

ممکن است زمانی ايجاب شود که طفل تان در زمان معاينه شدن ناآرام 
گوشش کدام نوع مسدوديت مؤقتی )مانند آب رفتگی(  بوده باشد، يا
به يک متخصص شنوايی بدان معنی نيست که  است. ارجاع داشته

ضعف شنوايی دارد. حتماً تان طفل

بعد از معاینه چه اتفاق می افتد؟
نتايج معاينه شنوايی طفل تانرا در کارت صحی شنوايی طفل تان درج 

می کنيم. اگر معاينه طفل تان در زمان اقامتش در شفاخانه صورت 
نتايج در سوابق صحی شفاخانه وی نيز ثبت می گردد. اين گيرد،

نتايج طفل تان در بانک معلوماتی VIHSP نيز ثبت می گردد. معلومات 
مندرج اين بانک معلوماتی کامالً محرمانه و محفوظ نگهداری می شود. 

هرزمانيکه خواسته باشيد، می توانيد يک کاپی از اين معلومات را تقاضا 
کنيد. بانک معلوماتی VIHSP جهت نظارت و ارزيابی پروگرام معاينه 

شنوايی نوزادان استفاده می گردد. اگر اين معلومات به منظور تحقيقات 
استفاده گردد، اسم و مشخصات طفل تان بکار برده نمی شود. برای کسب 
معلومات بيشتر راجع به اينکه چه کارهايی با اين معلومات انجام داده می 
شود، لطفاً با منيجر محلی VIHSP صحبت کنيد. )جزئيات تماس در عقب 

اين بروشور موجود است(.

اگر ايجاب کند که طفل تان برای معاينات بيشتر ارجاع شود، 
)خدمات حمايتی اوليه( مساعدت اضافی را  Early Support Service
ارائه می کند. اگر طفل تان ضرورت به معاينات بيشتر داشته  برايتان

راجع  باشد، دراينصورت ممکن است VIHSP مجبور باشد که معلومات
به تولد، جزئيات تماس و نتايج معاينات شنوايی طفل شما را در 

دسترس متخصص شنوايی، داکتر، نرس صحی طفل و مادر، انستيتوت 
تدريس ناشنوايان ويکتوريا، خدمات حمايتی اوليه يا اشخاص مسلکی 

صحی و تربيتی ديگر قرار دهد. علت آن اينست که متخصصين 
صحی بتوانند نتايج طفل تانرا مرور کرده و خدمات و يا درصورت 

صحيح را برای وی پالنگذاری کنند. تداوی ضرورت

شنوایی می تواند به مرور زمان تغیر کند
مهم است که در زمان نموی کودک تان به شنوايی وی توجه کنيد. 

درصورت داشتن هرنوع تشويش در مورد شنوايی، صحبت يا 
زبان وی )ولو که معاينه شنوايی را موفقانه هم سپری کرده  انکشاف
باشد(، هميشه می توانيد يک معاينه مجدد را تقاضا کنيد. کافی است 
که مستقيماً به کلينيک شنوايی زنگ بزنيد، يا از نرس صحی طفل و 

مادر و يا داکتر خانوادگی تان خواهش کنيد که ترتيبات انجام دادن 
بگيرد. ممکن است نتايج معاينه شنوايی طفل  معاينه را برايتان يک

گردد. نيز ارسال VIHSP برای تان

معاینه شنوایی طفل نوزاد تان چه است؟
یک سلسله معاینات صحی معمول بعد از تولد طفل تان انجام می یابد – 

معاینه شنوایی طفل نوزاد یکی از این معاینات می باشد. این معاینه 
یک طریقه رایگان، سریع و ساده بررسی کردن شنوایی طفل نوزاد می 
باشد. این معاینه شنوایی اطفالی را که ضرورت به معاینات کامل دارند، 
 Victorian تشخیص می کند. در ویکتوریا، معاینه شنوایی طفل توسط

Infant Hearing Screening Program (VIHSP) انجام می یابد.

چرا معاینه شنوایی مهم است؟
ساالنه يکتعداد کمی از اطفال با مشکل ضعف شنوايی تولد می شوند. 

حين باال رفتن سن اين اطفال، مشکل شنوايی شان می تواند باالی انکشاف 
مهارت های صحبت کردن و زبان شان تاثير بگذارد، لهذا تشخيص و 

مساعدت برای اين چنين اطفال مهم است. ضعف شنوايی ممکن است در 
طول چند هفته اول حيات طفل برای خانواده اش محسوس نباشد، مگر 
معاينه شنوايی معموالً اين مشکل را در ابتدا تشخيص کرده می تواند.

در VIHSP، هدف ما کمک کردن مبنی بر تشخيص هرچه زودتر ضعف 
شنوايی اطفال در ويکتوريا است. تشخيص زودهنگام بدين معناست که تمام 

خانواده ها می توانند مشورت خوب و مساعدت درست را از همان ابتدا 
دريافت نمايند و اطفال مبتال به ضعف شنوايی با بهترين امکانات زندگی 

نوين خود را آغاز نمايند.

 اگر طفلم در شفاخانه معاینه شنوایی شده نتواند، 
چه اتفاق خواهد افتاد؟

معاينه شنوايی بعضی اطفال ممکن است قبل از ترک کردن شفاخانه 
صورت نگيرد. اين امر ممکن است بخاطر رخصت شدن سريع شما 
و طفل تان باشد، يا اينکه طفل تان به نسبت ناآرامی آماده معاينه شدن 
شنوايی نباشد. اگر طفل تان قبل از ترک کردن شفاخانه معاينه شنوايی 

نشود، ما با شما تماس خواهيم گرفت تا يک وقت مالقات مناسب را 
برای انجام دادن معاينه شنوايی ترتيب دهيم.

برای آنعده اطفاليکه در بخش مراقبت شديد نوزادان يا شيرخوارگاه 
مواظبت خاص و يا بخش نوزادان زودهنگام )اطفال تولده شده قبل 
از 34 هفته حاملگی( اند، ما سعی می کنيم که معاينه شنوايی شانرا 
هرچه قريب تر به زمان رخصت شدن شان از شفاخانه انجام دهيم.



معاینه شنوایی طفل تان

معاینه شنوایی چطور و چه وقت صورت می گیرد؟
ما سعی می کنيم که معاينه شنوايی را هرچه زودتر بعد از تولد 

اطفال انجام دهيم، بشرطيکه صحت شان خوب باشد و کامالً آرام 
باشند. در زمان انجام دادن معاينه، معاينه کننده يک وسيله حس 

کننده کوچک را روی پيشانی، شانه و گردن اطفال چسپانده و 
گوشک ها را روی هردو گوش طفل تان قرار می دهد. اين وسيله 
های حس کننده به يک دستگاه اتومات تشخيص عکس العمل مغز 

 Automated Auditory Brainstem Response (AABR)
وصل اند. سپس آوازهای ماليم را از طريق گوشک ها بداخل 

گوش طفل به صدا می آورد. وسيله های حس کننده عکس العمل 
طفل تانرا در مقابل اين آواز ها تشخيص می دهد.

زمانيکه طفل تان آرام و يا خواب است، اين معاينه معموالً در 
حدود 10 دقيقه طول می کشد. اين معاينه کامالً بدون درد بوده و 

معموالً طفل تانرا ناراحت نمی سازد. در زمان معاينه شما می 
توانيد نزد طفل تان حاضر باشيد.

قبل از انجام دادن معاينه، ما موافقت کتبی شما را می گيريم. اگر 
نمی خواهيد که معاينه شنوايی روی طفل تان انجام شود، لطفاً 

موضوع را برای معاينه کننده VIHSP اظهار بداريد. دراينصورت 
ما از شما تقاضا خواهيم کرد تا يک فورمه امتناع را امضا کنيد. 

اگر در آينده نظرتان تغير کند و بخواهيد که طفل تان معاينه 
شنوايی گردد، ما می توانيم ترتيبات آنرا بگيريم. 

نتیجه معاینه شنوایی را چطور بدست می آورم؟
نتيجه معاينه شنوايی به مجرد تکميل شدن آن برايتان داده خواهد شد. 
ممکن است نتايج برايتان پيشنهاد يک معاينه اضافی يا ارجاع به يک 
متخصص شنوايی جهت معاينات دقيق تر را ارائه کند. معاينه اضافی 

ممکن است زمانی ايجاب شود که طفل تان در زمان معاينه شدن ناآرام 
بوده باشد، يا گوشش کدام نوع مسدوديت مؤقتی )مانند آب رفتگی( 
داشته است. ارجاع به يک متخصص شنوايی بدان معنی نيست که 

طفل تان حتماً ضعف شنوايی دارد.

بعد از معاینه چه اتفاق می افتد؟
نتايج معاينه شنوايی طفل تانرا در کارت صحی شنوايی طفل تان درج 

می کنيم. اگر معاينه طفل تان در زمان اقامتش در شفاخانه صورت 
نتايج در سوابق صحی شفاخانه وی نيز ثبت می گردد. اين گيرد،

نتايج طفل تان در بانک معلوماتی VIHSP نيز ثبت می گردد. معلومات 
مندرج اين بانک معلوماتی کامالً محرمانه و محفوظ نگهداری می شود. 

هرزمانيکه خواسته باشيد، می توانيد يک کاپی از اين معلومات را تقاضا 
کنيد. بانک معلوماتی VIHSP جهت نظارت و ارزيابی پروگرام معاينه 

شنوايی نوزادان استفاده می گردد. اگر اين معلومات به منظور تحقيقات 
استفاده گردد، اسم و مشخصات طفل تان بکار برده نمی شود. برای کسب 
معلومات بيشتر راجع به اينکه چه کارهايی با اين معلومات انجام داده می 
شود، لطفاً با منيجر محلی VIHSP صحبت کنيد. )جزئيات تماس در عقب 

اين بروشور موجود است(.

اگر ايجاب کند که طفل تان برای معاينات بيشتر ارجاع شود، 
)خدمات حمايتی اوليه( مساعدت اضافی را  Early Support Service
ارائه می کند. اگر طفل تان ضرورت به معاينات بيشتر داشته  برايتان

راجع  باشد، دراينصورت ممکن است VIHSP مجبور باشد که معلومات
به تولد، جزئيات تماس و نتايج معاينات شنوايی طفل شما را در 

دسترس متخصص شنوايی، داکتر، نرس صحی طفل و مادر، انستيتوت 
تدريس ناشنوايان ويکتوريا، خدمات حمايتی اوليه يا اشخاص مسلکی 

صحی و تربيتی ديگر قرار دهد. علت آن اينست که متخصصين 
صحی بتوانند نتايج طفل تانرا مرور کرده و خدمات و يا درصورت 

صحيح را برای وی پالنگذاری کنند. تداوی ضرورت

شنوایی می تواند به مرور زمان تغیر کند
مهم است که در زمان نموی کودک تان به شنوايی وی توجه کنيد. 

درصورت داشتن هرنوع تشويش در مورد شنوايی، صحبت يا 
زبان وی )ولو که معاينه شنوايی را موفقانه هم سپری کرده  انکشاف
باشد(، هميشه می توانيد يک معاينه مجدد را تقاضا کنيد. کافی است 
که مستقيماً به کلينيک شنوايی زنگ بزنيد، يا از نرس صحی طفل و 

مادر و يا داکتر خانوادگی تان خواهش کنيد که ترتيبات انجام دادن 
بگيرد. ممکن است نتايج معاينه شنوايی طفل  معاينه را برايتان يک

گردد. نيز ارسال VIHSP برای تان

معاینه شنوایی طفل نوزاد تان چه است؟
 – یک سلسله معاینات صحی معمول بعد از تولد طفل تان انجام می یابد

معاینه شنوایی طفل نوزاد یکی از این معاینات می باشد. این معاینه 
یک طریقه رایگان، سریع و ساده بررسی کردن شنوایی طفل نوزاد می 
باشد. این معاینه شنوایی اطفالی را که ضرورت به معاینات کامل دارند، 

Victorian می کند. در ویکتوریا، معاینه شنوایی طفل توسط تشخیص
انجام می یابد. Infant Hearing Screening Program (VIHSP)

چرا معاینه شنوایی مهم است؟
ساالنه يکتعداد کمی از اطفال با مشکل ضعف شنوايی تولد می شوند. 

حين باال رفتن سن اين اطفال، مشکل شنوايی شان می تواند باالی انکشاف 
مهارت های صحبت کردن و زبان شان تاثير بگذارد، لهذا تشخيص و 

مساعدت برای اين چنين اطفال مهم است. ضعف شنوايی ممکن است در 
طول چند هفته اول حيات طفل برای خانواده اش محسوس نباشد، مگر 
معاينه شنوايی معموالً اين مشکل را در ابتدا تشخيص کرده می تواند.

در VIHSP، هدف ما کمک کردن مبنی بر تشخيص هرچه زودتر ضعف 
تمام  شنوايی اطفال در ويکتوريا است. تشخيص زودهنگام بدين معناست که

ابتدا  خانواده ها می توانند مشورت خوب و مساعدت درست را از همان
زندگی  دريافت نمايند و اطفال مبتال به ضعف شنوايی با بهترين امکانات

نوين خود را آغاز نمايند.

اگر طفلم در شفاخانه معاینه شنوایی شده نتواند، 
خواهد افتاد؟ چه اتفاق

معاينه شنوايی بعضی اطفال ممکن است قبل از ترک کردن شفاخانه 
صورت نگيرد. اين امر ممکن است بخاطر رخصت شدن سريع شما 
و طفل تان باشد، يا اينکه طفل تان به نسبت ناآرامی آماده معاينه شدن 
نباشد. اگر طفل تان قبل از ترک کردن شفاخانه معاينه شنوايی  شنوايی

نشود، ما با شما تماس خواهيم گرفت تا يک وقت مالقات مناسب را 
انجام دادن معاينه شنوايی ترتيب دهيم. برای

برای آنعده اطفاليکه در بخش مراقبت شديد نوزادان يا شيرخوارگاه 
مواظبت خاص و يا بخش نوزادان زودهنگام )اطفال تولده شده قبل 
هفته حاملگی( اند، ما سعی می کنيم که معاينه شنوايی شانرا  از 34
قريب تر به زمان رخصت شدن شان از شفاخانه انجام دهيم. هرچه



معاینه شنوایی طفل تان

معاینه شنوایی چطور و چه وقت صورت می گیرد؟
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اظهار بداريد. دراينصورت  VIHSP موضوع را برای معاينه کننده
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به يک متخصص شنوايی بدان معنی نيست که  است. ارجاع داشته

ضعف شنوايی دارد. حتماً تان طفل

بعد از معاینه چه اتفاق می افتد؟
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 – یک سلسله معاینات صحی معمول بعد از تولد طفل تان انجام می یابد

معاینه شنوایی طفل نوزاد یکی از این معاینات می باشد. این معاینه 
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زندگی  دريافت نمايند و اطفال مبتال به ضعف شنوايی با بهترين امکانات

نوين خود را آغاز نمايند.

اگر طفلم در شفاخانه معاینه شنوایی شده نتواند، 
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برای آنعده اطفاليکه در بخش مراقبت شديد نوزادان يا شيرخوارگاه 
مواظبت خاص و يا بخش نوزادان زودهنگام )اطفال تولده شده قبل 
هفته حاملگی( اند، ما سعی می کنيم که معاينه شنوايی شانرا  از 34
قريب تر به زمان رخصت شدن شان از شفاخانه انجام دهيم. هرچه



معاینه شنوایی
طفل تان

پروگرام معاينه شنوايي نوزادان در ويكتوريا
سواالت مروج

طفل من در مقابل آوازهای بلند عکس العمل نشان می دهد، 
پس چرا وی باید معاینه شود یا به متخصص شنوایی ارجاع 

گردد؟
از دست دادن شنوايی پيچيده تر از صرف موضوع شنيدن آوازهای 

بلند است. اکثر اطفال مبتال به ضعف شنوايی می توانند به آوازه های 
بلند عکس العمل نشان دهند. صداهای ماليم و پخش برای انکشاف 

زبان و صحبت مهم اند و تشخيص عکس العمل اطفال نوزاد در 
مقابل اين نوع صدا ها بدون دستگاه های مخصوص مشکل می باشد.

 آیا معاینه شنوایی مصؤن است؟ خطرات احتمالی 
معاینه شنوایی کدام ها اند؟

بله، معاينه شنوايی سريع و مصؤن است. طفل تان ممکن است 
برای چند لحظه در زمان برداشتن گوشک ها احساس ناآرامی کند. 
امکان عدم تشخيص ضعف شنوايی در اطفالی که نياز به معاينات 

بيشتر دارند، بسيار کم است.

 ریسک عدم انجام دادن معاینه شنوایی کدام است؟
آیا کدام گزینه بدیل معاینه شنوایی موجود است؟

ريسک اصلی انجام ندادن معاينه شنوايی عبارت از تشخيص ندادن 
ضعف شنوايی در طفل است. تشخيص اوليه ضعف شنوايی به طفل 
کمک می کند که مساعدت های الزم را از همان ابتدا دريافت کند. 

هيچ نوع گزينه بديل معاينه شنوايی وجود ندارد.

درصورت داشتن هرنوع سوال یا نگرانی؟

با VIHSP تماس بگیرید
با معاينه کننده VIHSP صحبت کنيد

دفتر مرکزی VIHSP )به زير مراجعه کنيد(

VIHSP منيجر محلی

VIHSP آدرس دفتر مرکزی
The Royal Children’s Hospital Melbourne

Centre for Community Child Health
50 Flemington Road Parkville

Victoria 3052 Australia
+61 3 9345 4941 نمبر تیلفون

email.vihsp@rch.org.au ایمیل
www.vihsp.org.au

بخاطر داشته باشید
شنوايی را می توان در هر سنی امتحان کرد.
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