
 غربالگری شنوایی 
کودک شما

برنامه غربالگری شنوایی نوزادان ویکتوریا
سؤاالت متداول

کودک من به صداهای بلند واکنش نشان می دهد بنابراین چرا 
باید از او تست غربالگری شنوایی گرفته شود ویا چرا باید 

به متخصص شنوایی سنجی معرفی شود؟

کم شنوایی پیچیده تر از این است که فقط بتوان صدا های بلند را شنید. بیشتر 
کودکان کم شنوا به صداهای بلند انعکاس نشان می دهند. صدا های مهم 

برای تکلم و رشد قوۀ زبانی صداهای نرم هستند و این اصوات در کودکان 
بدون وجود تجهیزات تخصصی قابل تست نیستند.

آیا غربالگری شنوایی بی خطر است؟ ریسک های موجود چه چیز 
هایی هستند؟

تست غربالگری شنوایی سریع و بی خطر است. کودک شما ممکن است هنگام 
برداشتن گوشی ها اندکی احساس ناراحتی کند. ریسک کوچک دیگری وجود دارد 
که تست غربالگری شنوایی ممکن است نتواند کودکی را که با میزانی از شنوایی 

متولد می شود که نیاز به بررسی بیشتری دارد مشخص کند.

ریسک انجام ندادن تست غربالگری شنوایی چیست؟ آیا راه دیگری 
بجز تست غربالگری شنوایی وجود دارد؟

اگر کودک شما کم شنوا متولد شود، بزرگترین ریسک عدم انجام تست غربالگری 
شنوایی، تأخیر در تشخیص است. تشخیص به موقع امکان کمک به کودک را 
فراهم می آورد و این امر بهترین آغاز را برای کودک کم شنوا رقم می زند. 

راه دیگری بجز انجام این تست برای کودکان وجود ندارد.

سوال و یا نگرانی دارید؟
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با یک غربالگر VIHSP گفتگو کنید 

دفتر مرکزی VIHSP )جزئیات زیر(

VIHSP مدیر منطقه ای

VIHSP دفتر مرکزی
The Royal Children’s Hospital Melbourne 

Centre for Community Child Health
 Flemington Road Parkville 50 

Victoria 3052 Australia
تلفن 4941 9345 3 61+

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

به یاد داشته باشید
شنوایی را می توان در هر سنی سنجید

Your baby’s hearing screen – Farsi ERC150672 December 2016



تست غربالگری شنوایی چه وقت و چگونه انجام 
می شود؟

مادامی که کودک شما حالش خوب است و مشکلی ندارد، ما سعی می کنیم 
هر چه سریعتر شنوایی کودک شما را تست کنیم. در طول انجام تست، 

غربالگرشنوایی سنسور های چسبانی را روی پیشانی، شانه و پشت گردن 
ونیز محافظ گوشی بر روی هر دو گوش نوزاد شما قرار خواهد داد. او هم 
گذاشت. همۀ  خواهد چنین گو شی های نرمی را روی هر دو گوش کودک
Automated Auditory Brainstem Response این ها به یک دستگاه
وصل خواهد شد. صداهای نرم تلک تلک از طریق گوشی ها به  (AABR)

چسبان، واکنش کودک  سنسورهای گوش کودک کودک شما نواخته می شود.
کنند. شما را به این صداها رد یابی می

آگر کودک شما آرام و یا خواب باشد، این کار معموالً کمتر از ده دقیقه طول 
می کشد. این عمل درد ندارد و کودک شما را ناآرام نخواهد کرد. درطول 

انجام تست، شما می توانید در کنار کودک خود باشید، او را بغل کنید و یا او 
را شیر بدهید.

قبل از انجام عمل غربالگری شنوایی، ما از شما درخواست خواهیم کرد 
که رضایت کتبی خود را اعالم کنید. اگر ترجیح می دهید که این کار برای 
کودک شما انجام نشود، لطفاً به غربالگرشنوایی VIHSP اطالع دهید. ما از 

شما درخواست خواهیم کرد که یک فرم جداگانه امتناع از غربالگری شنوایی 
را امضاء کنید. اگر بعداً نظر شما عوض شود و تصمیم بگیرید که این کار 

برای کودک شما انجام شود، این کار قابل انجام است. 

چگونه از نتیجه مطلع خواهم شد؟
بالفاصله پس از پایان غربالگری شنوایی، نتیجه به شما داده خواهد شد. نتیجه ممکن 

است حاکی از آن باشد که الزم است مجددا غربالگری شنوایی برای کودک شما انجام 
شود و یا اوبرای تست های دقیق تر به یک متخصص غربالگری شنوایی معرفی 

شود. اگر کودک شما در طول انجام کار نا آرام باشد و یا گرفتگی موقت گوش داشته 
عنوان مثال ترشح(، ممکن است نیاز باشد تست های دیگری انجام شود.  باشد )به
کودک برای تست های دقیق تر الزاماً به این معنی نیست که کودک شما  معرفی

ناشنوایی است.  دارای

غربالگری شنوایی پس از تولد چیست؟
کودک شما اندکی پس از تولد، چند باری مورد معاینات معمول پزشکی قرار 
خواهد گرفت - غربالگری شنوایی پس ازتولد نیز یکی ازاین معاینات است. 

این یک روش سریع، ساده و رایگان برای چک کردن شنوایی کودک شما است. 
غربالگری شنوایی پس ازتولد، آندسته از کودکانی را که نیاز به آزمایش کامل 
سنجش شنوایی دارند شناسایی می کند. در ویکتوریا غربالگری شنوایی پس 

 Victorian Infant Hearing Screening Program (VIHSP) ازتولد، توسط
انجام می پذیرد.

چرا غربالگری دارای اهمیت است؟
هر سال تعداد کمی از کودکان کم شنوا به دنیا می آیند. همزمان با بزرگ شدن این 

کودکان، کم شنوایی می تواند بر توان سخن گفتن و مهارت های زبانی کودک تأ 
ثیر بگذارد بنابراین تشخیص به موقع و کمک به کودک بسیار مهم است. کم شنوایی 

ممکن است در هفته های اول زندگی کودک برای خانواده مشخص نباشد، اما 
غربالگری شنوایی معموالً می تواند آن را تشخیص دهد.

هدف ما در VIHSP این است که به شما کمک کنیم هر چه زودتر متوجه کم شنوایی 
هر کودک ویکتوریایی بشوید. تشخیص به موقع به این معنی است که همۀ خانواده ها 

می توانند از همان ابتدا مشاوره مقتضی دریافت کرده و مورد حمایت قرار گیرند و 
بدین ترتیب شروع خوبی را برای کودک کم شنوا تضمین نمایند.

 اگر نتوان آزمایش کودک من را در بیمارستان انجام داد چه 
خواهد شد؟

ممکن است نتوان غربالگری VIHSP برخی از کودکان را پیش از ترخیص 
بیمارستان انجام داد. این موضوع ممکن است به این دلیل باشد که شما و فرزندتان 
زود از بیمارستان مرخص شده اید و یا کودک هنوز آنقدر جا نیفتاده است که بتوان 

او را موردغربالگری شنوایی قرار داد. اگر ازکودک شما قبل ازمرخص شدن 
ازبیمارستان غربالگری شنوایی گرفته نشود، ما با شما تماس گرفته و وقت مناسبی 

را برای انجام این کار هماهنگ خواهیم کرد.

 Neonatal Intensive) برای آن دسته از کودکانی که در بخش مراقبتهای ویژه نوزدان
Care Unit) و یا بخش مراقبتهای ویژه (Special Care Nursery) هستند و یا آن 

دسته از کودکنی که قبل از 34 هفته بارداری به دنیا آمده باشند، ما تست غربالگری 
شنوایی را هر چه سریعتر قبل از ترخیص از بیمارستان انجام خواهیم داد. 

پس از غربالگری چه خواهد شد؟
ما نتیجه غربالگری شنوایی کودک شما را در ثبت سوابق رشد و سالمت کودک شما

(My Health and Development Record) ثبت خواهیم نمود. چنانچه کودک 
شما پیش از ترخیص ازبیمارستان مورد آزمایش قرار گیرد، ما نتایج را در سوابق 

بیمارستان نیز به ثبت خواهیم رساند.

ثبت خواهد  VIHSP نتیجۀ غربالگری شنوایی کودک شما هم چنین در پایگاه اطالعات
شد. این سابقه محرمانه، مطمئن و تحت نظارت است. شما در هر زمانی می توانید 

برای  VIHSP یک نسخه از این اطالعات را درخواست نمایید. پایگاه اطالعات
و نظارت بر طرح غربالگری شنوایی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد.  ارزیابی
اگر این اطالعات برای اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد، از سوابقی که نام 

شما و یا کودک تان در آن باشد استفاده نخواهد شد. اگر تمایل دارید در مورد استفاده 
VIHSP از این اطالعات بیشتر بدانید، لطفاً درخواست نمایید که با مدیر منطقه ای

صحبت کنید. )اطالعات تماس در پشت بروشور موجود است(.

اگر کودک شما برای انجام تست های بیشتر نیاز به معرفی داشته باشد، 
اقدامات الزم را انجام  (Early Support Service) پشتیبانی زودهنگام خدمات

خواهد داد. اگر تست های بیشتری برای کودک شما در حال انجام است، ممکن 
اطالعات مربوط به تولد، تماس با شما و نتیجۀ غربالگری  VIHSP است نیاز باشد

را در اختیار افرادی هم چون متخصص شنوایی سنجی، پزشک  شنوایی کودک شما
مراقبت ازمادر وکودک، خدمات پشتیبانی زودهنگام، مؤسسۀ آموزش  او، پرستار

Victorian)، سرویس های  Deaf Education Institute) ناشنوایان ویکتوریا
افراد مرتبط با حیطۀ حرفه ای  دوران اولیه کودکی و یا سایر پزشکی خدمات

انجام می شود که متخصصین  به این جهت و سالمت قرار دهد. این کار آموزش
کرده و برنامه ریزی الزم را برای ارائۀ  بهداشت و سالمت نتایج را بررسی

گونه معالجۀ مورد نیاز راانجام دهند. هر مناسب به کودک شما و یا خدمات

شنوایی می تواند به مرور زمان تغییر کند
توجه به شنوایی کودک شما، هنگامی که او در حال رشد است حائز اهمیت است. 

اگر نگران مواردی هم چون شنوایی کودک خود، تکلم و یا رشد توانایی های 
زبانی اوهستید، حتی اگر تست غربالگری شنوایی را با موفقیت گذرانده است، 

همیشه می توانید برای انجام تست دیگری اقدام کنید. فقط مستقیماً به یک کلینیک 
غربالگری شنوایی زنگ بزنید و یا از پرستار مراقبت ازمادر وکودک یا پزشک 

درخواست نمایید تا ترتیب انجام آن را بدهند. شما می توانید  خانوادگی خود
نتیجۀ تست قرار دهید. جریان در را VIHSP



غرباگلری شنوایی پس
 از تولد چیست؟

 تست غربالگری شنوایی چه وقت و چگونه انجام 
می شود؟

مادامی که کودک شما حالش خوب است و مشکلی ندارد، ما سعی می کنیم 
هر چه سریعتر شنوایی کودک شما را تست کنیم. در طول انجام تست، 

غربالگرشنوایی سنسور های چسبانی را روی پیشانی، شانه و پشت گردن 
ونیز محافظ گوشی بر روی هر دو گوش نوزاد شما قرار خواهد داد. او هم 
چنین گو شی های نرمی را روی هر دو گوش کودک خواهد گذاشت. همۀ 
 Automated Auditory Brainstem Response این ها به یک دستگاه
(AABR) وصل خواهد شد. صداهای نرم تلک تلک از طریق گوشی ها به 

گوش کودک کودک شما نواخته می شود. سنسورهای چسبان، واکنش کودک 
شما را به این صداها رد یابی می کنند.

آگر کودک شما آرام و یا خواب باشد، این کار معموالً کمتر از ده دقیقه طول 
می کشد. این عمل درد ندارد و کودک شما را ناآرام نخواهد کرد. درطول 

انجام تست، شما می توانید در کنار کودک خود باشید، او را بغل کنید و یا او 
را شیر بدهید.

قبل از انجام عمل غربالگری شنوایی، ما از شما درخواست خواهیم کرد 
که رضایت کتبی خود را اعالم کنید. اگر ترجیح می دهید که این کار برای 
کودک شما انجام نشود، لطفاً به غربالگرشنوایی VIHSP اطالع دهید. ما از 

شما درخواست خواهیم کرد که یک فرم جداگانه امتناع از غربالگری شنوایی 
را امضاء کنید. اگر بعداً نظر شما عوض شود و تصمیم بگیرید که این کار 

برای کودک شما انجام شود، این کار قابل انجام است. 

چگونه از نتیجه مطلع خواهم شد؟
بالفاصله پس از پایان غربالگری شنوایی، نتیجه به شما داده خواهد شد. نتیجه ممکن 

است حاکی از آن باشد که الزم است مجددا غربالگری شنوایی برای کودک شما انجام 
شود و یا اوبرای تست های دقیق تر به یک متخصص غربالگری شنوایی معرفی 

شود. اگر کودک شما در طول انجام کار نا آرام باشد و یا گرفتگی موقت گوش داشته 
باشد )به عنوان مثال ترشح(، ممکن است نیاز باشد تست های دیگری انجام شود. 
معرفی کودک برای تست های دقیق تر الزاماً به این معنی نیست که کودک شما 

دارای ناشنوایی است. 

غربالگری شنوایی پس از تولد چیست؟
کودک شما اندکی پس از تولد، چند باری مورد معاینات معمول پزشکی قرار 
خواهد گرفت - غربالگری شنوایی پس ازتولد نیز یکی ازاین معاینات است. 

این یک روش سریع، ساده و رایگان برای چک کردن شنوایی کودک شما است. 
غربالگری شنوایی پس ازتولد، آندسته از کودکانی را که نیاز به آزمایش کامل 
سنجش شنوایی دارند شناسایی می کند. در ویکتوریا غربالگری شنوایی پس 

 Victorian Infant Hearing Screening Program (VIHSP) ازتولد، توسط
انجام می پذیرد.

چرا غربالگری دارای اهمیت است؟
هر سال تعداد کمی از کودکان کم شنوا به دنیا می آیند. همزمان با بزرگ شدن این 

کودکان، کم شنوایی می تواند بر توان سخن گفتن و مهارت های زبانی کودک تأ 
ثیر بگذارد بنابراین تشخیص به موقع و کمک به کودک بسیار مهم است. کم شنوایی 

ممکن است در هفته های اول زندگی کودک برای خانواده مشخص نباشد، اما 
غربالگری شنوایی معموالً می تواند آن را تشخیص دهد.

هدف ما در VIHSP این است که به شما کمک کنیم هر چه زودتر متوجه کم شنوایی 
هر کودک ویکتوریایی بشوید. تشخیص به موقع به این معنی است که همۀ خانواده ها 

می توانند از همان ابتدا مشاوره مقتضی دریافت کرده و مورد حمایت قرار گیرند و 
بدین ترتیب شروع خوبی را برای کودک کم شنوا تضمین نمایند.

 اگر نتوان آزمایش کودک من را در بیمارستان انجام داد چه 
خواهد شد؟

ممکن است نتوان غربالگری VIHSP برخی از کودکان را پیش از ترخیص 
بیمارستان انجام داد. این موضوع ممکن است به این دلیل باشد که شما و فرزندتان 
زود از بیمارستان مرخص شده اید و یا کودک هنوز آنقدر جا نیفتاده است که بتوان 

او را موردغربالگری شنوایی قرار داد. اگر ازکودک شما قبل ازمرخص شدن 
ازبیمارستان غربالگری شنوایی گرفته نشود، ما با شما تماس گرفته و وقت مناسبی 

را برای انجام این کار هماهنگ خواهیم کرد.

 Neonatal Intensive) برای آن دسته از کودکانی که در بخش مراقبتهای ویژه نوزدان
Care Unit) و یا بخش مراقبتهای ویژه (Special Care Nursery) هستند و یا آن 

دسته از کودکنی که قبل از 34 هفته بارداری به دنیا آمده باشند، ما تست غربالگری 
شنوایی را هر چه سریعتر قبل از ترخیص از بیمارستان انجام خواهیم داد. 

پس از غربالگری چه خواهد شد؟ 
ما نتیجه غربالگری شنوایی کودک شما را در ثبت سوابق رشد و سالمت کودک شما 

(My Health and Development Record) ثبت خواهیم نمود. چنانچه کودک 
شما پیش از ترخیص ازبیمارستان مورد آزمایش قرار گیرد، ما نتایج را در سوابق 

بیمارستان نیز به ثبت خواهیم رساند.

نتیجۀ غربالگری شنوایی کودک شما هم چنین در پایگاه اطالعات VIHSP ثبت خواهد 
شد. این سابقه محرمانه، مطمئن و تحت نظارت است. شما در هر زمانی می توانید 

یک نسخه از این اطالعات را درخواست نمایید. پایگاه اطالعات VIHSP برای 
ارزیابی و نظارت بر طرح غربالگری شنوایی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. 
اگر این اطالعات برای اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد، از سوابقی که نام 

شما و یا کودک تان در آن باشد استفاده نخواهد شد. اگر تمایل دارید در مورد استفاده 
 VIHSP از این اطالعات بیشتر بدانید، لطفاً درخواست نمایید که با مدیر منطقه ای

صحبت کنید. )اطالعات تماس در پشت بروشور موجود است(.

اگر کودک شما برای انجام تست های بیشتر نیاز به معرفی داشته باشد، 
خدمات پشتیبانی زودهنگام (Early Support Service) اقدامات الزم را انجام 

خواهد داد. اگر تست های بیشتری برای کودک شما در حال انجام است، ممکن 
است نیاز باشد VIHSP اطالعات مربوط به تولد، تماس با شما و نتیجۀ غربالگری 

شنوایی کودک شما را در اختیار افرادی هم چون متخصص شنوایی سنجی، پزشک 
او، پرستار مراقبت ازمادر وکودک، خدمات پشتیبانی زودهنگام، مؤسسۀ آموزش 

ناشنوایان ویکتوریا (Victorian Deaf Education Institute)، سرویس های 
خدمات پزشکی دوران اولیه کودکی و یا سایر افراد مرتبط با حیطۀ حرفه ای 

آموزش و سالمت قرار دهد. این کار به این جهت انجام می شود که متخصصین 
بهداشت و سالمت نتایج را بررسی کرده و برنامه ریزی الزم را برای ارائۀ 

خدمات مناسب به کودک شما و یا هر گونه معالجۀ مورد نیاز راانجام دهند.

شنوایی می تواند به مرور زمان تغییر کند
توجه به شنوایی کودک شما، هنگامی که او در حال رشد است حائز اهمیت است. 

اگر نگران مواردی هم چون شنوایی کودک خود، تکلم و یا رشد توانایی های 
زبانی اوهستید، حتی اگر تست غربالگری شنوایی را با موفقیت گذرانده است، 

همیشه می توانید برای انجام تست دیگری اقدام کنید. فقط مستقیماً به یک کلینیک 
غربالگری شنوایی زنگ بزنید و یا از پرستار مراقبت ازمادر وکودک یا پزشک 

خانوادگی خود درخواست نمایید تا ترتیب انجام آن را بدهند. شما می توانید 
VIHSP را در جریان نتیجۀ تست قرار دهید.



غرباگلری شنوایی پس
 از تولد چیست؟

 تست غربالگری شنوایی چه وقت و چگونه انجام 
می شود؟

مادامی که کودک شما حالش خوب است و مشکلی ندارد، ما سعی می کنیم 
هر چه سریعتر شنوایی کودک شما را تست کنیم. در طول انجام تست، 

غربالگرشنوایی سنسور های چسبانی را روی پیشانی، شانه و پشت گردن 
ونیز محافظ گوشی بر روی هر دو گوش نوزاد شما قرار خواهد داد. او هم 
چنین گو شی های نرمی را روی هر دو گوش کودک خواهد گذاشت. همۀ 
 Automated Auditory Brainstem Response این ها به یک دستگاه
(AABR) وصل خواهد شد. صداهای نرم تلک تلک از طریق گوشی ها به 

گوش کودک کودک شما نواخته می شود. سنسورهای چسبان، واکنش کودک 
شما را به این صداها رد یابی می کنند.

آگر کودک شما آرام و یا خواب باشد، این کار معموالً کمتر از ده دقیقه طول 
می کشد. این عمل درد ندارد و کودک شما را ناآرام نخواهد کرد. درطول 

انجام تست، شما می توانید در کنار کودک خود باشید، او را بغل کنید و یا او 
را شیر بدهید.

قبل از انجام عمل غربالگری شنوایی، ما از شما درخواست خواهیم کرد 
که رضایت کتبی خود را اعالم کنید. اگر ترجیح می دهید که این کار برای 
کودک شما انجام نشود، لطفاً به غربالگرشنوایی VIHSP اطالع دهید. ما از 

شما درخواست خواهیم کرد که یک فرم جداگانه امتناع از غربالگری شنوایی 
را امضاء کنید. اگر بعداً نظر شما عوض شود و تصمیم بگیرید که این کار 

برای کودک شما انجام شود، این کار قابل انجام است. 

چگونه از نتیجه مطلع خواهم شد؟
بالفاصله پس از پایان غربالگری شنوایی، نتیجه به شما داده خواهد شد. نتیجه ممکن 

است حاکی از آن باشد که الزم است مجددا غربالگری شنوایی برای کودک شما انجام 
شود و یا اوبرای تست های دقیق تر به یک متخصص غربالگری شنوایی معرفی 

شود. اگر کودک شما در طول انجام کار نا آرام باشد و یا گرفتگی موقت گوش داشته 
باشد )به عنوان مثال ترشح(، ممکن است نیاز باشد تست های دیگری انجام شود. 
معرفی کودک برای تست های دقیق تر الزاماً به این معنی نیست که کودک شما 

دارای ناشنوایی است. 

غربالگری شنوایی پس از تولد چیست؟
کودک شما اندکی پس از تولد، چند باری مورد معاینات معمول پزشکی قرار 
خواهد گرفت - غربالگری شنوایی پس ازتولد نیز یکی ازاین معاینات است. 

این یک روش سریع، ساده و رایگان برای چک کردن شنوایی کودک شما است. 
غربالگری شنوایی پس ازتولد، آندسته از کودکانی را که نیاز به آزمایش کامل 
سنجش شنوایی دارند شناسایی می کند. در ویکتوریا غربالگری شنوایی پس 

 Victorian Infant Hearing Screening Program (VIHSP) ازتولد، توسط
انجام می پذیرد.

چرا غربالگری دارای اهمیت است؟
هر سال تعداد کمی از کودکان کم شنوا به دنیا می آیند. همزمان با بزرگ شدن این 

کودکان، کم شنوایی می تواند بر توان سخن گفتن و مهارت های زبانی کودک تأ 
ثیر بگذارد بنابراین تشخیص به موقع و کمک به کودک بسیار مهم است. کم شنوایی 

ممکن است در هفته های اول زندگی کودک برای خانواده مشخص نباشد، اما 
غربالگری شنوایی معموالً می تواند آن را تشخیص دهد.

هدف ما در VIHSP این است که به شما کمک کنیم هر چه زودتر متوجه کم شنوایی 
هر کودک ویکتوریایی بشوید. تشخیص به موقع به این معنی است که همۀ خانواده ها 

می توانند از همان ابتدا مشاوره مقتضی دریافت کرده و مورد حمایت قرار گیرند و 
بدین ترتیب شروع خوبی را برای کودک کم شنوا تضمین نمایند.

 اگر نتوان آزمایش کودک من را در بیمارستان انجام داد چه 
خواهد شد؟

ممکن است نتوان غربالگری VIHSP برخی از کودکان را پیش از ترخیص 
بیمارستان انجام داد. این موضوع ممکن است به این دلیل باشد که شما و فرزندتان 
زود از بیمارستان مرخص شده اید و یا کودک هنوز آنقدر جا نیفتاده است که بتوان 

او را موردغربالگری شنوایی قرار داد. اگر ازکودک شما قبل ازمرخص شدن 
ازبیمارستان غربالگری شنوایی گرفته نشود، ما با شما تماس گرفته و وقت مناسبی 

را برای انجام این کار هماهنگ خواهیم کرد.

 Neonatal Intensive) برای آن دسته از کودکانی که در بخش مراقبتهای ویژه نوزدان
Care Unit) و یا بخش مراقبتهای ویژه (Special Care Nursery) هستند و یا آن 

دسته از کودکنی که قبل از 34 هفته بارداری به دنیا آمده باشند، ما تست غربالگری 
شنوایی را هر چه سریعتر قبل از ترخیص از بیمارستان انجام خواهیم داد. 

پس از غربالگری چه خواهد شد؟ 
ما نتیجه غربالگری شنوایی کودک شما را در ثبت سوابق رشد و سالمت کودک شما 

(My Health and Development Record) ثبت خواهیم نمود. چنانچه کودک 
شما پیش از ترخیص ازبیمارستان مورد آزمایش قرار گیرد، ما نتایج را در سوابق 

بیمارستان نیز به ثبت خواهیم رساند.

نتیجۀ غربالگری شنوایی کودک شما هم چنین در پایگاه اطالعات VIHSP ثبت خواهد 
شد. این سابقه محرمانه، مطمئن و تحت نظارت است. شما در هر زمانی می توانید 

یک نسخه از این اطالعات را درخواست نمایید. پایگاه اطالعات VIHSP برای 
ارزیابی و نظارت بر طرح غربالگری شنوایی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. 
اگر این اطالعات برای اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد، از سوابقی که نام 

شما و یا کودک تان در آن باشد استفاده نخواهد شد. اگر تمایل دارید در مورد استفاده 
 VIHSP از این اطالعات بیشتر بدانید، لطفاً درخواست نمایید که با مدیر منطقه ای

صحبت کنید. )اطالعات تماس در پشت بروشور موجود است(.

اگر کودک شما برای انجام تست های بیشتر نیاز به معرفی داشته باشد، 
خدمات پشتیبانی زودهنگام (Early Support Service) اقدامات الزم را انجام 

خواهد داد. اگر تست های بیشتری برای کودک شما در حال انجام است، ممکن 
است نیاز باشد VIHSP اطالعات مربوط به تولد، تماس با شما و نتیجۀ غربالگری 

شنوایی کودک شما را در اختیار افرادی هم چون متخصص شنوایی سنجی، پزشک 
او، پرستار مراقبت ازمادر وکودک، خدمات پشتیبانی زودهنگام، مؤسسۀ آموزش 

ناشنوایان ویکتوریا (Victorian Deaf Education Institute)، سرویس های 
خدمات پزشکی دوران اولیه کودکی و یا سایر افراد مرتبط با حیطۀ حرفه ای 

آموزش و سالمت قرار دهد. این کار به این جهت انجام می شود که متخصصین 
بهداشت و سالمت نتایج را بررسی کرده و برنامه ریزی الزم را برای ارائۀ 

خدمات مناسب به کودک شما و یا هر گونه معالجۀ مورد نیاز راانجام دهند.

شنوایی می تواند به مرور زمان تغییر کند
توجه به شنوایی کودک شما، هنگامی که او در حال رشد است حائز اهمیت است. 

اگر نگران مواردی هم چون شنوایی کودک خود، تکلم و یا رشد توانایی های 
زبانی اوهستید، حتی اگر تست غربالگری شنوایی را با موفقیت گذرانده است، 

همیشه می توانید برای انجام تست دیگری اقدام کنید. فقط مستقیماً به یک کلینیک 
غربالگری شنوایی زنگ بزنید و یا از پرستار مراقبت ازمادر وکودک یا پزشک 

خانوادگی خود درخواست نمایید تا ترتیب انجام آن را بدهند. شما می توانید 
VIHSP را در جریان نتیجۀ تست قرار دهید.



غربالگری شنوایی 
کودک شما

برنامه غربالگری شنوایی نوزادان ویکتوریا
سؤاالت متداول

کودک من به صداهای بلند واکنش نشان می دهد بنابراین چرا 
باید از او تست غربالگری شنوایی گرفته شود ویا چرا باید 

به متخصص شنوایی سنجی معرفی شود؟

کم شنوایی پیچیده تر از این است که فقط بتوان صدا های بلند را شنید. بیشتر 
کودکان کم شنوا به صداهای بلند انعکاس نشان می دهند. صدا های مهم 

برای تکلم و رشد قوۀ زبانی صداهای نرم هستند و این اصوات در کودکان 
بدون وجود تجهیزات تخصصی قابل تست نیستند.

آیا غربالگری شنوایی بی خطر است؟ ریسک های موجود چه چیز 
هایی هستند؟

تست غربالگری شنوایی سریع و بی خطر است. کودک شما ممکن است هنگام 
برداشتن گوشی ها اندکی احساس ناراحتی کند. ریسک کوچک دیگری وجود دارد 
که تست غربالگری شنوایی ممکن است نتواند کودکی را که با میزانی از شنوایی 

متولد می شود که نیاز به بررسی بیشتری دارد مشخص کند.

ریسک انجام ندادن تست غربالگری شنوایی چیست؟ آیا راه دیگری 
بجز تست غربالگری شنوایی وجود دارد؟

اگر کودک شما کم شنوا متولد شود، بزرگترین ریسک عدم انجام تست غربالگری 
شنوایی، تأخیر در تشخیص است. تشخیص به موقع امکان کمک به کودک را 
فراهم می آورد و این امر بهترین آغاز را برای کودک کم شنوا رقم می زند. 

راه دیگری بجز انجام این تست برای کودکان وجود ندارد.

سوال و یا نگرانی دارید؟

تماس بگیرید. VIHSP با

گفتگو کنید  VIHSP با یک غربالگر

)جزئیات زیر( VIHSP دفتر مرکزی

VIHSP ای منطقه مدیر

VIHSP دفتر مرکزی
The Royal Children’s Hospital Melbourne

Centre for Community Child Health
Flemington Road Parkville 50

Victoria 3052 Australia
+61 3 9345 4941 تلفن

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

به یاد داشته باشید
شنوایی را می توان در هر سنی سنجید
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 غربالگری شنوایی 
کودک شما

برنامه غربالگری شنوایی نوزادان ویکتوریا
سؤاالت متداول

کودک من به صداهای بلند واکنش نشان می دهد بنابراین چرا 
باید از او تست غربالگری شنوایی گرفته شود ویا چرا باید 

به متخصص شنوایی سنجی معرفی شود؟

کم شنوایی پیچیده تر از این است که فقط بتوان صدا های بلند را شنید. بیشتر 
کودکان کم شنوا به صداهای بلند انعکاس نشان می دهند. صدا های مهم 

برای تکلم و رشد قوۀ زبانی صداهای نرم هستند و این اصوات در کودکان 
بدون وجود تجهیزات تخصصی قابل تست نیستند.

آیا غربالگری شنوایی بی خطر است؟ ریسک های موجود چه چیز 
هایی هستند؟

تست غربالگری شنوایی سریع و بی خطر است. کودک شما ممکن است هنگام 
برداشتن گوشی ها اندکی احساس ناراحتی کند. ریسک کوچک دیگری وجود دارد 
که تست غربالگری شنوایی ممکن است نتواند کودکی را که با میزانی از شنوایی 

متولد می شود که نیاز به بررسی بیشتری دارد مشخص کند.

ریسک انجام ندادن تست غربالگری شنوایی چیست؟ آیا راه دیگری 
بجز تست غربالگری شنوایی وجود دارد؟

اگر کودک شما کم شنوا متولد شود، بزرگترین ریسک عدم انجام تست غربالگری 
شنوایی، تأخیر در تشخیص است. تشخیص به موقع امکان کمک به کودک را 
فراهم می آورد و این امر بهترین آغاز را برای کودک کم شنوا رقم می زند. 

راه دیگری بجز انجام این تست برای کودکان وجود ندارد.

سوال و یا نگرانی دارید؟

با VIHSP تماس بگیرید.

با یک غربالگر VIHSP گفتگو کنید 

دفتر مرکزی VIHSP )جزئیات زیر(

VIHSP مدیر منطقه ای

VIHSP دفتر مرکزی
The Royal Children’s Hospital Melbourne 

Centre for Community Child Health
 Flemington Road Parkville 50 

Victoria 3052 Australia
تلفن 4941 9345 3 61+

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

به یاد داشته باشید
شنوایی را می توان در هر سنی سنجید
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