
است. پیگیری با متخصص گوش و حلق و بینی 
برنامه شنوایی  نوزاد هنگامی که نوزاد 15 تا 18 ماه 

دارد انجام خواهد شد.

   ارجاع – آزمایشات بیشتری �
 مورد نیاز است

   ال نتيجة – آزمایشات شنوایی �
  کامل نیست و آزمایشات
 بیشتری مورد نیاز است

سنجش شنوایی نوزاد شما 
برنامه شنوایی نوزاد

چرا نوزادان را برای ناشنوایی سنجش 
)غربالگری( میکنیم؟

در هنگام تولد،از هر 1000 نوزاد، دونوزاد ناشنوایی دارند. 
دو نوزاد دیگرنیزتا سن پنج سالگی دچار ناشنوایی می شوند. 
این کودکان ممکن است بعضی از صداها را بشنوند اما بقیه 

را از دست می دهند، که باعث می شود گویایی و زبان را 
سخت تر بیاموزند. این مساله می تواند به چالش در رفتار و 

احساسات منتهی شود. 

برنامه شنوایی نوزاد سنجش شنوایی را در مورد کلیه نوزادان 
در بیمارستان ومحیط جامعه ارائه می دهد و:

y  نوزادانی را که دچارناشنوایی دائم هستند  
شناسایی می کند.

y  به پیشرفت زبان درآنها کمک می کند تا بتوانند برای 
شروع مدرسه آماده شوند

y  کودکانی را که در معرض خطر توسعه ناشنوایی قرار 
دارند شناسایی و نظاره می کند

نتایج سنجش شنوایی
 قبول شدن – نوزاد با هردوگوش می شنود �

  قبول شدن اما در معرض خطر قرار داشتن – نوزاد با  �
هردوگوش می شنود اما در معرض خطر توسعه ناشنوایی 

قرار مالقات
دیگری برای 

 سنجش شنوایی 
بگیرید }



آماده شدن برای آزمایشات بیشتر:

y  در روز آزمایش از بکاربردن لوسیون برروی سر نوزاد 
خودداری کنید

y درست قبل از قرارمالقات نوزاد خود را تغذیه کنید 

y فرزند خود را درحال خواب یا استراحت به آرامی 

ادر صندلی ماشین بیاورید، و فراموش نکنید:

y شماره کارت بهداشت انتاریوی نوزاد  
)در صورت موجود بودن(

y پتووسایر وسائل برای آرام کردن نوزادتان

y پوشک و لباس اضافه

چنانچه فرزندم در سنجش بعدی 
شنوایی قبول نشود چه خواهد شد؟
نوزاد شما برای یک ارزیابی کامل شنوایی به یک متخصص 

گوش و حلق و بینی برنامه شنوایی نوزاد که تعلیمات و 
وسائل مورد نیازرا دارد ارجاع خواهد شد. 

بررسی در مورد اینکه آیا نوزادتان در 
معرض خطرزیاد ناشنوایی قرار دارد

نوزادانی که در معرض خطرجدی ناشنوایی قرارداشته باشند 
مورد نظارت قرار خواهند گرفت. نمونه ای که توسط 

بیمارستان یا ماما برای غربالگری خون نوزاد گرفته شده می 
تواند برای موارد زیر نیز مورد سنجش قرار بگیرد:

y  ویروس عفونت سیتومگالو - معموال نوزادان هنگام 
تولد نشانه ای بروزنمی دهند ولی ناشنوایی می تواند 

دیرترایجاد شود

y  بعضی از عوامل خطرعمومی ژنتیکی - معموال سابقه 
خانوادگی برای ناشنوایی وجود نداردا

شما انتخاب کرده اید که:

  رضایت – فقط در صورتی که خطری یافته شود با شما  �
تماس گرفته خواهد شد 

   نپذیرفتن – نوزاد شما این سنجش )غربالگری(  �
 را نخواهد داشت. تغییر در شنوایی ممکن است 

بالفاصله یافت نشود و می تواند رشد گفتارو زبان را به 
تاخیر بیاندازد.

آیا ناشنوایی می تواند دیرتر در 
زندگی نوزاد من رخ دهد؟

ناشنوایی ممکن است در دوران کودکی بوجود بیاید. چنانچه 
در مورد پیشرفت شنوایی، گفتار یا زبان وی نگران هستید 
از طریق یک متخصص گوش و حلق و بینی شنوایی او را 

آزمایش کنید.

لطفا از لینک زیر بازدید کنی 
ontario.ca/infanthearing




