
Скрининг слуха  
ваше бебе

Државни програм Викторије за проверу 
слуха новорођенчади

Питања која се често постављају

Моја беба реагује на гласне звукове, 
па зашто треба да прође кроз скрининг 
или да буде упућена аудиологу?
Губитак слуха је далеко комплексније од једноставне 
способности да се чују гласни звукови. Већина беба са 
губитком слуха и даље ће реаговати на гласне звукове. 
Звуци који су важни за развој говора и језика су тихи 
звуци и тешко их је испитати код новорођенчади без 
специјалистичке опреме.

Да ли је скрининг безбедан?  
Који су ризици скрининга?
Скрининг слуха је брз и безбедан. Ваша беба може да 
искуси краткотрајну нелагодност приликом скидања 
слушалица. Постоји мали ризик да скрининг слуха не 
открије бебу која је рођена са слухом који изискује 
даљу претрагу.

Који су ризици ако се не изврши 
скрининг слуха? Да ли постоје 
алтернативе скринингу?
Главни ризик ако се не изврши скрининг слуха је 
одуговлачење у постављању дијагнозе уколико беба 
има губитак слуха. Рана дијагноза дозвољава рано 
пружање помоћи што бебама са губитком слуха пружа 
најбољи могући почетак. Не постоје алтернативе 
скринингу слуха новорођенчади.

Имате ли питања или сте забринути?
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Када и како се ради скрининг слуха?
Трудимо се да извршимо скрининг беба што пре 
након рођења, уколико су здраве и смирене. 
За време скрининга, стручњак за скрининг 
слуха поставиће мале самолепљиве сензоре 
на чело, раме и задњи део врата ваше бебе, 
као и меке слушалице преко оба уха. Оне ће 
бити привезане за апарат који мери ране 
аудитивне евоциране потенцијале - Automated 
Auditory Brainstem Response (AABR). Пушта се 
тихи звук кликтања преко слушалица у уши 
ваше бебе. Самолепљиви сензори детектују 
реакцију ваше бебе на звуке.

Кад се беба смири или заспи, скрининг обично 
траје мање од десет минута. Скрининг је безболан 
и не би требало да узнемири вашу бебу. 
Можете да останете крај своје бебе и можете 
да је држите или дојите за време скрининга.

Тражићемо ваше писмено одобрење пре него 
што извршимо скрининг ваше бебе. Ако не 
желите да ваша беба прође кроз скрининг слуха, 
обавестите стручњака VIHSP-а за скрининг слуха. 
Замолићемо вас да потпишете посебан образац 
којим одбијате. Ако промените мишљење и 
касније одлучите да желите да се изврши 
скрининг слуха ваше бебе, то се може средити.

Како ћу сазнати резултат?
Добићете резултат чим се заврши скрининг. Резултати 
могу указати да је вашој беби потребан још један 
скрининг слуха новорођенчади или да бебу треба 
упутити на детаљније испитивање од стране аудиолога. 
Додатно испитивање може бити неопходно ако вам је 
беба била немирна у току скрининга, или је имала 
привремено зачепљење уха (нпр. воду). Упућивање 
на детаљније испитивање не мора да значи да ваша 
беба има губитак слуха.

Шта је скрининг слуха новорођенчади?
Ваша беба ће имати неколико рутинских здравствених 
прегледа недуго након рођења – један од таквих 
прегледа је скрининг слуха новорођенчади. То је 
бесплатан, брз и једноставан начин да се провери 
слух ваше бебе. Скрининг слуха новорођенчади 
идентификује бебе којима је неопходно извршити 
комплетан тест слуха. У Викторији, скрининг слуха 
новорођенчади обавља се у оквиру Викторијанског 
програма за скрининг слуха одојчади - Victorian 
Infant Hearing Screening Program (VIHSP).

Зашто је скрининг важан?
Сваке године мали број беба се роди са губитком слуха. 
Како расту, тај губитак слуха може да утиче на њихов 
говор у развоју и језичка знања, тако да су рана 
идентификација и помоћ важне. Губитак слуха не 
мора бити очигледан породици у првих неколико 
недеља бебиног живота, али скрининг слуха обично 
може да га открије.

У VIHSP-у, наш циљ је да сазнамо што је могуће раније 
да ли нека беба у Викторији има губитак слуха. Рано 
откривање значи да све породице могу да добију добар 
савет и подршку од самог почетка, пружајући бебама 
са губитком слуха најбољи могући почетак у животу.

Шта ако не може да се изврши скрининг 
моје бебе у болници?
Неке бебе неће проћи кроз скрининг VIHSP-a пре него 
што напусте болницу. Разлог томе може бити што сте 
ви и ваша беба брзо отпуштени, или зато што ваша 
беба није довољно смирена да се изврши скрининг. 
Ако ваша беба не прође кроз скрининг пре напуштања 
болнице, контактираћемо вас да договоримо време 
које одговара да се скрининг изврши.

Код беба које су на Одељењу за неонаталну интензивну 
негу, или у Јаслама за посебну негу, или које су рођене 
пре 34 недеље гестације, скрининг ћемо извршити што 
ближе времену кад је ваша беба спремна да се отпусти 
кући из болнице. 

Шта бива након скрининга?
Ми ћемо забележити резултат скрининга ваше бебе 
у Евиденцији здравља и развоја ваше бебе. Ако је 
ваша беба била подвргнута скринингу док је још била 
у болници, резултат ћемо убележити и у болничким 
белешкама.

Резултати ваше бебе такође се евидентирају у базу 
података VIHSP-а. Ова евиденција је поверљива, 
безбедно похрањена и под надзором. У свако доба 
можете да тражите копију података. База података 
VIHSP-а се користи да се прати и оцењује програм 
скрининга слуха новорођенчади. Ако се подаци 
користе у истраживачке сврхе, неће се користити 
подаци који идентификују вас или вашу бебу. 
Ако желите да сазнате више о томе шта се дешава 
са подацима ваше бебе, тражите да разговарате 
са Обласним менаџером VIHSP-а. (Контакт подаци 
налазе се на полеђини брошуре.)

Ако је потребно вашу бебу упутити на даље 
испитивање, додатну подршку пружа Служба за рану 
подршку. Ако ваша беба иде на даља испитивања, 
можда ће бити потребно да VIHSP проследи детаље 
о рођењу, контакт податке и резултате скрининга/
аудиолошке резултате аудиологу ваше бебе, лекару, 
медицинској сестри из Здравственог центра за мајку и 
дете, као и Институту за образовање глувих Викторије, 
службама за интервенцију у раном детињству или 
другим стручњацима у здравству и образовању. Ово се 
ради да би здравствени стручњаци могли да прегледају 
резултате, као и да планирају услуге које одговарају 
вашој беби, или лечење уколико је потребно.

Слух може временом да се промени
Важно је да обраћате пажњу на слух ваше бебе док 
расте. Ако сте забринути због слуха ваше бебе, развоја 
њеног говора или језика, чак иако је прошла на 
скринингу слуха, увек можете да закажете ново 
испитивање слуха. Једноставно позовите аудиолошку 
клинику директно, или замолите вашу медицинску 
сестру у Здравственој установи за мајку и дете или свог 
породичног лекара да закажу за вас. VIHSP може бити 
обавештен о резултатима испитивања слуха ваше бебе.
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желите да ваша беба прође кроз скрининг слуха, 
обавестите стручњака VIHSP-а за скрининг слуха. 
Замолићемо вас да потпишете посебан образац 
којим одбијате. Ако промените мишљење и 
касније одлучите да желите да се изврши 
скрининг слуха ваше бебе, то се може средити.

Како ћу сазнати резултат?
Добићете резултат чим се заврши скрининг. Резултати 
могу указати да је вашој беби потребан још један 
скрининг слуха новорођенчади или да бебу треба 
упутити на детаљније испитивање од стране аудиолога. 
Додатно испитивање може бити неопходно ако вам је 
беба била немирна у току скрининга, или је имала 
привремено зачепљење уха (нпр. воду). Упућивање 
на детаљније испитивање не мора да значи да ваша 
беба има губитак слуха.

Шта је скрининг слуха новорођенчади?
Ваша беба ће имати неколико рутинских здравствених 
прегледа недуго након рођења – један од таквих 
прегледа је скрининг слуха новорођенчади. То је 
бесплатан, брз и једноставан начин да се провери 
слух ваше бебе. Скрининг слуха новорођенчади 
идентификује бебе којима је неопходно извршити 
комплетан тест слуха. У Викторији, скрининг слуха 
новорођенчади обавља се у оквиру Викторијанског 
програма за скрининг слуха одојчади - Victorian 
Infant Hearing Screening Program (VIHSP).

Зашто је скрининг важан?
Сваке године мали број беба се роди са губитком слуха. 
Како расту, тај губитак слуха може да утиче на њихов 
говор у развоју и језичка знања, тако да су рана 
идентификација и помоћ важне. Губитак слуха не 
мора бити очигледан породици у првих неколико 
недеља бебиног живота, али скрининг слуха обично 
може да га открије.

У VIHSP-у, наш циљ је да сазнамо што је могуће раније 
да ли нека беба у Викторији има губитак слуха. Рано 
откривање значи да све породице могу да добију добар 
савет и подршку од самог почетка, пружајући бебама 
са губитком слуха најбољи могући почетак у животу.

Шта ако не може да се изврши скрининг  
моје бебе у болници?
Неке бебе неће проћи кроз скрининг VIHSP-a пре него 
што напусте болницу. Разлог томе може бити што сте 
ви и ваша беба брзо отпуштени, или зато што ваша 
беба није довољно смирена да се изврши скрининг. 
Ако ваша беба не прође кроз скрининг пре напуштања 
болнице, контактираћемо вас да договоримо време 
које одговара да се скрининг изврши.

Код беба које су на Одељењу за неонаталну интензивну 
негу, или у Јаслама за посебну негу, или које су рођене 
пре 34 недеље гестације, скрининг ћемо извршити што 
ближе времену кад је ваша беба спремна да се отпусти 
кући из болнице. 

Шта бива након скрининга?
Ми ћемо забележити резултат скрининга ваше бебе 
у Евиденцији здравља и развоја ваше бебе. Ако је 
ваша беба била подвргнута скринингу док је још била 
у болници, резултат ћемо убележити и у болничким 
белешкама.

Резултати ваше бебе такође се евидентирају у базу 
података VIHSP-а. Ова евиденција је поверљива, 
безбедно похрањена и под надзором. У свако доба 
можете да тражите копију података. База података 
VIHSP-а се користи да се прати и оцењује програм 
скрининга слуха новорођенчади. Ако се подаци 
користе у истраживачке сврхе, неће се користити 
подаци који идентификују вас или вашу бебу. 
Ако желите да сазнате више о томе шта се дешава 
са подацима ваше бебе, тражите да разговарате 
са Обласним менаџером VIHSP-а. (Контакт подаци 
налазе се на полеђини брошуре.)

Ако је потребно вашу бебу упутити на даље 
испитивање, додатну подршку пружа Служба за рану 
подршку. Ако ваша беба иде на даља испитивања, 
можда ће бити потребно да VIHSP проследи детаље 
о рођењу, контакт податке и резултате скрининга/
аудиолошке резултате аудиологу ваше бебе, лекару, 
медицинској сестри из Здравственог центра за мајку и 
дете, као и Институту за образовање глувих Викторије, 
службама за интервенцију у раном детињству или 
другим стручњацима у здравству и образовању. Ово се 
ради да би здравствени стручњаци могли да прегледају 
резултате, као и да планирају услуге које одговарају 
вашој беби, или лечење уколико је потребно.

Слух може временом да се промени
Важно је да обраћате пажњу на слух ваше бебе док 
расте. Ако сте забринути због слуха ваше бебе, развоја 
њеног говора или језика, чак иако је прошла на 
скринингу слуха, увек можете да закажете ново 
испитивање слуха. Једноставно позовите аудиолошку 
клинику директно, или замолите вашу медицинску 
сестру у Здравственој установи за мајку и дете или свог 
породичног лекара да закажу за вас. VIHSP може бити 
обавештен о резултатима испитивања слуха ваше бебе.



Скрининг слуха  
ваше бебе

Државни програм Викторије за проверу 
слуха новорођенчади

Питања која се често постављају

Моја беба реагује на гласне звукове, 
па зашто треба да прође кроз скрининг 
или да буде упућена аудиологу?
Губитак слуха је далеко комплексније од једноставне 
способности да се чују гласни звукови. Већина беба са 
губитком слуха и даље ће реаговати на гласне звукове. 
Звуци који су важни за развој говора и језика су тихи 
звуци и тешко их је испитати код новорођенчади без 
специјалистичке опреме.

Да ли је скрининг безбедан?  
Који су ризици скрининга?
Скрининг слуха је брз и безбедан. Ваша беба може да 
искуси краткотрајну нелагодност приликом скидања 
слушалица. Постоји мали ризик да скрининг слуха не 
открије бебу која је рођена са слухом који изискује 
даљу претрагу.

Који су ризици ако се не изврши 
скрининг слуха? Да ли постоје 
алтернативе скринингу?
Главни ризик ако се не изврши скрининг слуха је 
одуговлачење у постављању дијагнозе уколико беба 
има губитак слуха. Рана дијагноза дозвољава рано 
пружање помоћи што бебама са губитком слуха пружа 
најбољи могући почетак. Не постоје алтернативе 
скринингу слуха новорођенчади.

Имате ли питања или сте забринути?

Контактирајте VIHSP
Разговарајте са стручњаком VIHSP-а за скрининг

Седиште VIHSP-а (за детаље видете ниже)

Обласни менаџер VIHSP-а

Седиште VIHSP-а 
The Royal Children’s Hospital Melbourne 
Centre for Community Child Health
50 Flemington Road Parkville  
Victoria 3052 Australia
ТЕЛЕФОН +61 3 9345 4941
Е-ПОШТА email.vihsp@rch.org.au
www.vihsp.org.au

Запамтите
Слух се може испитати у сваком узрасту
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