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Các câu hỏi thường gặp

Em bé của tôi đáp lại với các tiếng động lớn vậy 
tại sao bé lại nên được kiểm tra hay được  
giới thiệu đến phòng khám thính học?
Khiếm thính là tình trạng phức tạp hơn đơn giản chỉ là 
không có khả năng nghe được các âm thanh lớn. Hầu hết 
các em bé bị khiếm thính sẽ vẫn phản ứng lại với những 
âm thanh lớn. Các âm thanh quan trọng cho việc phát 
triển khả năng nói và ngôn ngữ là các âm thanh nhỏ nhẹ 
và đây là các âm thanh khó để kiểm tra ở trẻ sơ sinh mà 
không có các thiết bị chuyên khoa.

Việc kiểm tra có an toàn không?  
Việc kiểm tra có những nguy cơ nào?
Kiểm tra thính lực là một cuộc kiểm tra nhanh và an toàn. 
Em bé của quý vị có thể gặp phải tình trạng khó chịu chút 
ít, trong chốc lát, khi ống nghe được tháo ra. Có nguy cơ 
nhỏ là cuộc kiểm tra thính lực có thể không phát hiện ra 
em bé được sinh ra với tình trạng thính lực cần được tìm 
hiểu thêm.

Việc không kiểm tra thính lực có những nguy  
cơ nào? Có bất kỳ cách nào khác thay thế cho  
việc kiểm tra không?
Nguy cơ chính của việc không có cuộc kiểm tra thính lực 
là bị chậm chễ trong việc chẩn đoán nếu em bé bị khiếm 
thính. Việc chẩn đoán sớm cho phép sự giúp đỡ sớm, 
cho các em bé bị khiếm thính một sự khởi đầu tốt nhất 
có thể. Không có cách nào khác thay thế cho việc kiếm 
tra thính lực của trẻ sơ sinh.
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Cuộc kiểm tra thính lực được thực hiện vào lúc 
nào và như thế nào?
Chúng tôi cố gắng kiểm tra các em bé càng sớm sau 
khi sinh càng tốt, với điều kiện là các em khỏe mạnh và 
yên. Trong cuộc kiểm tra này, nhân viên kiểm tra thính 
lực sẽ đặt những miếng cảm biến nhỏ, dính được, lên 
trán, vai và sau cổ của em bé của quý vị, và hai ống 
nghe mềm lên hai tai. Hai ống nghe này sẽ được gắn 
với một bộ Đo Điện Thính giác Thân Não Tự động hóa 
(Automated Auditory Brainstem Response - AABR). 
Các âm thanh lách cách nhỏ nhẹ được bật cho nghe 
vào hai tai của em bé của quý vị qua hai ống nghe 
mềm này. Các miếng cảm biến, dính lên này phát hiện 
sự đáp lại của em bé của quý vị với các âm thanh này.

Sau khi em bé của quý vị đã yên hoặc đang ngủ, 
thì cuộc kiểm tra này thường sẽ mất dưới mười phút. 
Cuộc kiểm tra này không gây đau và thường sẽ không 
khiến em bé của quý vị bất an. Quý vị có thể ở lại cùng 
em bé của mình và có thể bế hoặc cho em bé bú trong 
suốt cuộc kiểm tra này.

Chúng tôi sẽ yêu cầu để có sự ưng thuận bằng giấy tờ 
từ quý vị trước khi kiểm tra em bé của quý vị. Nếu điều 
mà quý vị muốn hơn là em bé của quý vị không có 
cuộc kiểm tra thính lực, thì hãy cho nhân viên kiểm tra 
thính lực của VIHSP biết. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị ký 
một mẫu đơn từ chối riêng. Nếu quý vị đổi ý và sau đó 
quyết định là quý vị muốn thính lực của em bé của 
mình được kiểm tra, thì việc này có thể được thu xếp. 

Bằng cách nào tôi sẽ biết được kết quả?
Quý vị sẽ được cho biết kết quả ngay sau khi cuộc kiểm tra 
này được hoàn thành. Các kết quả này có thể gợi ý cho biết 
là em bé của quý vị cần có một cuộc kiểm tra khác của trẻ sơ 
sinh hoặc cần được giới thiệu để được kiểm tra một cách chi 
tiết hơn bởi một chuyên viên thính học. Việc kiểm tra thêm 
có thể là cần thiết nếu em bé của quý vị đã bất an trong suốt 
cuộc kiểm tra, hoặc đã bị tắc nghẽn nhất thời (ví dụ, dịch 
lỏng) trong tai của bé. Việc được giới thiệu để có cuộc kiểm 
tra chi tiết hơn không nhất thiết có nghĩa là em bé của quý 
vị bị khiếm thính.

Kiểm tra thính lực của trẻ sơ sinh là gì?
Em bé của quý vị sẽ có nhiều cuộc kiểm tra sức khỏe 
thường lệ ngay sau khi sinh – cuộc kiểm tra thính lực là 
một trong những cuộc kiểm tra này. Kiểm tra thính lực là 
một cuộc kiểm tra miễn phí, nhanh chóng và là một cách 
đơn giản để kiểm tra thính lực của em bé của quý vị. 
Cuộc kiểm tra thính lực của trẻ sơ sinh phát hiện các em 
bé cần tiếp tục có một cuộc kiểm tra thính lực đầy đủ. 
Tại Tiểu bang Victoria, cuộc kiểm tra thính lực của trẻ sơ 
sinh được Victorian Infant Hearing Screening Program 
(VIHSP) thực hiện.

Tại sao việc kiểm tra này lại quan trọng?
Hàng năm, có một số lượng nhỏ các em bé được sinh ra với 
tình trạng khiếm thính. Khi các em lớn lên, tình trạng khiếm 
thính này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ 
cũng như các kỹ năng ngôn ngữ của các em, vì vậy việc phát 
hiện và giúp đỡ sớm là việc quan trọng. Tình trạng khiếm 
thính có thể là không rõ ràng đối với gia đình trong những 
tuần đầu đời, nhưng cuộc kiểm tra thính lực thường có thể 
phát hiện được.

Tại VIHSP, chúng tôi đặt mục tiêu giúp phát hiện càng sớm 
càng tốt xem bất kỳ em bé nào của Tiểu bang Victoria có bị 
khiếm thính lực hay không. Việc phát hiện sớm có nghĩa là 
tất cả các gia đình có thể có được lời khuyên và sự hỗ trợ 
tốt ngay từ khi bắt đầu, cho các em bé bị khiếm thính lực 
sự khởi đầu tốt nhất có thể trong cuộc đời.

Nếu em bé của tôi không thể được kiểm tra trong 
bệnh viện thì sao?
Một số em bé có thể không có được cuộc kiểm tra VIHSP của 
mình trước khi rời bệnh viện. Việc này có thể là do quý vị và 
em bé của quý vị được xuất viện nhanh, hoặc do em bé của 
quý vị không giữ yên đủ để có thể thực hiện được cuộc kiểm 
tra này. Nếu em bé của quý vị không được kiểm tra trước khi 
ra viện, thì chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để sắp xếp một 
thời gian thích hợp để thực hiện cuộc kiểm tra này.

Đối với các em bé đang trong Khoa Chăm sóc Tích cực dành 
cho Trẻ Sơ sinh (Neonatal Intensive Care Unit - NICU), 
hoặc trong Khoa Chăm sóc Đặc biệt dành cho Trẻ nhỏ 
(Special Care Nursery - SCN), hoặc được sinh ra trước 34 
tuần của thai kỳ, thì chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc kiểm 
tra càng gần với khi em bé của quý vị sẵn sàng để từ bệnh 
viện về nhà, càng tốt. 

Điều gì xảy ra sau khi kiểm tra?
Chúng tôi sẽ lưu giữ kết quả của cuộc kiểm tra em bé của 
quý vị trong Hồ sơ Sức khỏe của Tôi của em bé của quý vị 
và trong Hồ sơ của Bộ. Nếu em bé của quý vị được kiểm tra 
trong khi vẫn còn đang trong bệnh viện, thì chúng tôi sẽ 
lưu giữ kết quả này cả trong sổ ghi chép của bệnh viện.

Kết quả của em bé của quý vị sẽ còn được lưu giữ trong 
cơ sở dữ liệu của VIHSP. Cơ sở dữ liệu này là một hồ sơ 
bảo mật, an toàn và được theo dõi. Quý vị có thể yêu cầu 
để có một bản sao của các thông tin này vào bất kỳ lúc nào. 
Cơ sở dữ liệu của VIHSP được sử dụng để theo dõi và đánh 
giá chương trình kiểm tra thính lực của trẻ sơ sinh. Nếu các 
thông tin được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thì các 
thông tin nhận dạng được quý vị hay em bé của quý vị sẽ 
không được sử dụng. Nếu quý vị muốn biết thêm về những 
gì xảy ra với các thông tin của em bé của quý vị, xin hãy yêu 
cầu được nói chuyện với Giám đốc Khu vực VIHSP. (Chi tiết 
liên lạc được in trên mặt sau của tập thông tin này).

Nếu em bé của quý vị cần được giới thiệu để được kiểm tra 
thêm, thì Dịch vụ Hỗ trợ Sớm sẽ cung cấp sự hỗ trợ thêm. 
Nếu em bé của quý vị sắp có cuộc kiểm tra thêm, thì VIHSP 
có thể cần chia sẻ các chi tiết sinh, chi tiết liên lạc và các kết 
quả kiểm tra/đo thính lực với chuyên viên thính lực, bác sĩ, 
y tá Mẫu Nhi của em bé, với Viện Giáo dục chuyên về Bệnh 
Điếc của Bang Victoria (Victorian Deaf Education Institute), 
dịch vụ can thiệp từ Thơ ấu hay các chuyên viên y tế và giáo 
dục khác. Việc này là để các chuyên viên y tế có thể tái 
duyệt các kết quả, và lập kế hoạch cho các dịch vụ thích 
hợp cho em bé của quý vị, và là để cho bất kỳ biện pháp 
điều trị nào cần thiết.

Thính lực có thể thay đổi theo thời gian
Điều quan trọng là phải theo dõi thính lực của em bé của 
quý vị trong quá trình em bé lớn lên. Nếu quý vị quan ngại 
về thính lực, khả năng nói hay sự phát triển ngôn ngữ của 
em bé của quý vị, ngay cả nếu các em đã qua được cuộc 
kiểm tra thính lực, thì quý vị luôn có thể thu xếp một cuộc 
kiểm tra thính lực khác. Đơn giản là hãy gọi điện thoại trực 
tiếp đến phòng khám thính học, hoặc nhờ y tá Mẫu Nhi 
(Maternal and Child Health) hay bác sĩ gia đình thu xếp 
cuộc kiểm tra này cho quý vị. VIHSP có thể được thông báo 
cho biết về các kết quả thính lực của em bé của quý vị.
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(Special Care Nursery - SCN), hoặc được sinh ra trước 34 
tuần của thai kỳ, thì chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc kiểm 
tra càng gần với khi em bé của quý vị sẵn sàng để từ bệnh 
viện về nhà, càng tốt. 

Điều gì xảy ra sau khi kiểm tra?
Chúng tôi sẽ lưu giữ kết quả của cuộc kiểm tra em bé của 
quý vị trong Hồ sơ Sức khỏe của Tôi của em bé của quý vị 
và trong Hồ sơ của Bộ. Nếu em bé của quý vị được kiểm tra 
trong khi vẫn còn đang trong bệnh viện, thì chúng tôi sẽ 
lưu giữ kết quả này cả trong sổ ghi chép của bệnh viện.

Kết quả của em bé của quý vị sẽ còn được lưu giữ trong 
cơ sở dữ liệu của VIHSP. Cơ sở dữ liệu này là một hồ sơ 
bảo mật, an toàn và được theo dõi. Quý vị có thể yêu cầu 
để có một bản sao của các thông tin này vào bất kỳ lúc nào. 
Cơ sở dữ liệu của VIHSP được sử dụng để theo dõi và đánh 
giá chương trình kiểm tra thính lực của trẻ sơ sinh. Nếu các 
thông tin được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, thì các 
thông tin nhận dạng được quý vị hay em bé của quý vị sẽ 
không được sử dụng. Nếu quý vị muốn biết thêm về những 
gì xảy ra với các thông tin của em bé của quý vị, xin hãy yêu 
cầu được nói chuyện với Giám đốc Khu vực VIHSP. (Chi tiết 
liên lạc được in trên mặt sau của tập thông tin này).

Nếu em bé của quý vị cần được giới thiệu để được kiểm tra 
thêm, thì Dịch vụ Hỗ trợ Sớm sẽ cung cấp sự hỗ trợ thêm. 
Nếu em bé của quý vị sắp có cuộc kiểm tra thêm, thì VIHSP 
có thể cần chia sẻ các chi tiết sinh, chi tiết liên lạc và các kết 
quả kiểm tra/đo thính lực với chuyên viên thính lực, bác sĩ, 
y tá Mẫu Nhi của em bé, với Viện Giáo dục chuyên về Bệnh 
Điếc của Bang Victoria (Victorian Deaf Education Institute), 
dịch vụ can thiệp từ Thơ ấu hay các chuyên viên y tế và giáo 
dục khác. Việc này là để các chuyên viên y tế có thể tái 
duyệt các kết quả, và lập kế hoạch cho các dịch vụ thích 
hợp cho em bé của quý vị, và là để cho bất kỳ biện pháp 
điều trị nào cần thiết.

Thính lực có thể thay đổi theo thời gian
Điều quan trọng là phải theo dõi thính lực của em bé của 
quý vị trong quá trình em bé lớn lên. Nếu quý vị quan ngại 
về thính lực, khả năng nói hay sự phát triển ngôn ngữ của 
em bé của quý vị, ngay cả nếu các em đã qua được cuộc 
kiểm tra thính lực, thì quý vị luôn có thể thu xếp một cuộc 
kiểm tra thính lực khác. Đơn giản là hãy gọi điện thoại trực 
tiếp đến phòng khám thính học, hoặc nhờ y tá Mẫu Nhi 
(Maternal and Child Health) hay bác sĩ gia đình thu xếp 
cuộc kiểm tra này cho quý vị. VIHSP có thể được thông báo 
cho biết về các kết quả thính lực của em bé của quý vị.
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Cuộc kiểm tra thính lực 
của em bé của quý vị

Chương trình Kiểm tra Thính lực của Trẻ  
nhỏ của Bang Victoria

Các câu hỏi thường gặp

Em bé của tôi đáp lại với các tiếng động lớn vậy 
tại sao bé lại nên được kiểm tra hay được  
giới thiệu đến phòng khám thính học?
Khiếm thính là tình trạng phức tạp hơn đơn giản chỉ là 
không có khả năng nghe được các âm thanh lớn. Hầu hết 
các em bé bị khiếm thính sẽ vẫn phản ứng lại với những 
âm thanh lớn. Các âm thanh quan trọng cho việc phát 
triển khả năng nói và ngôn ngữ là các âm thanh nhỏ nhẹ 
và đây là các âm thanh khó để kiểm tra ở trẻ sơ sinh mà 
không có các thiết bị chuyên khoa.

Việc kiểm tra có an toàn không?  
Việc kiểm tra có những nguy cơ nào?
Kiểm tra thính lực là một cuộc kiểm tra nhanh và an toàn. 
Em bé của quý vị có thể gặp phải tình trạng khó chịu chút 
ít, trong chốc lát, khi ống nghe được tháo ra. Có nguy cơ 
nhỏ là cuộc kiểm tra thính lực có thể không phát hiện ra 
em bé được sinh ra với tình trạng thính lực cần được tìm 
hiểu thêm.

Việc không kiểm tra thính lực có những nguy  
cơ nào? Có bất kỳ cách nào khác thay thế cho 
việc kiểm tra không?
Nguy cơ chính của việc không có cuộc kiểm tra thính lực 
là bị chậm chễ trong việc chẩn đoán nếu em bé bị khiếm 
thính. Việc chẩn đoán sớm cho phép sự giúp đỡ sớm, 
cho các em bé bị khiếm thính một sự khởi đầu tốt nhất 
có thể. Không có cách nào khác thay thế cho việc kiếm 
tra thính lực của trẻ sơ sinh.

Có phải quý vị có các câu hỏi hay quan ngại?

Hãy liên lạc VIHSP
Nói chuyện với một nhân viên kiểm tra thính lực của VIHSP 

Tổng Văn phòng của VIHSP (chi tiết dưới đây)

Giám đốc Khu vực VIHSP 

Tổng Văn phòng của VIHSP 
The Royal Children’s Hospital Melbourne 
Centre for Community Child Health
50 Flemington Road Parkville  
Victoria 3052 Australia
ĐIỆN THOẠI +61 3 9345 4941
THƯ ĐIỆN TỬ email.vihsp@rch.org.au
www.vihsp.org.au

Nhớ là
Thính lực có thể được kiểm tra ở 
bất kỳ độ tuổi nào
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thính. Việc chẩn đoán sớm cho phép sự giúp đỡ sớm, 
cho các em bé bị khiếm thính một sự khởi đầu tốt nhất 
có thể. Không có cách nào khác thay thế cho việc kiếm 
tra thính lực của trẻ sơ sinh.

Có phải quý vị có các câu hỏi hay quan ngại?

Hãy liên lạc VIHSP
Nói chuyện với một nhân viên kiểm tra thính lực của VIHSP 

Tổng Văn phòng của VIHSP (chi tiết dưới đây)

Giám đốc Khu vực VIHSP 

Tổng Văn phòng của VIHSP 
The Royal Children’s Hospital Melbourne 
Centre for Community Child Health
50 Flemington Road Parkville  
Victoria 3052 Australia
ĐIỆN THOẠI +61 3 9345 4941
THƯ ĐIỆN TỬ email.vihsp@rch.org.au
www.vihsp.org.au

Nhớ là
Thính lực có thể được kiểm tra ở  
bất kỳ độ tuổi nào
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