
 اطمینان از سالمت شنوایی

  ست غربالگریت

فقط چند دقیقه بطول می انجامد و هدف آن  تست غربالگری، تست ساده ای است که توسط ادیولوژیست انجام می شود این تست
اینکه مطمئن شوید،  اما بخاطر. دارند تا وجود اٌفت شنوایی برای آنها معین شود ارزیابی بیشتر شناسایی کودکانی است که نیاز به

غربالگری در حقیقت یک سری از خدماتی می باشد که شما نیاز دارید  .شنوایی کودک باید به شکل کامل مورد آزمایش قرار گیرد

  .کودکتان و انجام مراقبتهای درست مطمئن شوید تا به سالمت

 
زودرس اختالالت شنوایی و استفاده از  بدلیل اینکه تشخیص و درمان. از شش ماهگی شامل این طرح می شوند نوزادان قبل

  .نوزادان و شیرخواران نقش حیاتی دارد، این برنامه طراحی شده و اجرا میشود خدمات توانبخشی در راستای وضعیت سالمتی

 
ش فرستاده شده و انعکاس امواج مشخص می نماید که شنوایی گوش امواجی به گو OAE در این سنجش با استفاده از دستگاه

  .چگونه است

 
غربالگری احتمال اٌفت شنوایی را نشان دهد، گام  اگر تست. بخاطر داشته باشید که غربالگری شنوایی، فقط اولین گام می باشد

شنوایی شناس  .ای پیگیری می باشدجهت انجام تسته( ادیولوژیست)رفتن نزد شنوایی شناس  بعدی، طراحی یک برنامه و
چنین تستهایی به شما اطمینان . مشکل انجام می دهد متخصصی است که تستهایی را جهت تعیین مشکل شنوایی، نوع و شدت

دوستان، شغل و دیگر  ضروری زبان بطور طبیعی پیشرفت خواهد کرد و کودک در خانواده، مدرسه، جمع خواهد داد که مهارتهای

  .زندگی موفق می شودفعالیتهای 

 
پاسخگویی خود کودک نیست، می تواند نوع  که نیازی به ABR شنوایی شناس بوسیله تستهای پیگیری، مثال استفاده از آزمون

 همچنین ممکن است توجهات پزشکی بیشتر و مالقات با یک. علت آنرا متوجه شود اٌفت شنوایی را شناسایی کرده و گاهی

  .ی را توصیه نمایدمتخصص گوش و حلق و بین

 
متخصص اطفال و سایر متخصصین که با  اگر مشکل شنوایی وجود داشته باشد شنوایی شناس، متخصص گوش و حلق و بینی،

ارجاع به  مداخله ای جهت کمک به کودکتان را در اختیار شما قرار می دهند؛ بعنوان مثال کودک در ارتباط هستند، انواع خدمات
که در زمینه بکارگیری وسایل خاص جهت استفاده بهتر  و زبان، یک مربی آموزش ناشنوایان یا آموزشهایییک آسیب شناس گفتار 

  .شود از شنوایی به شما داده

 

  چه زمانی باید تست پیگیری را انجام دهیم؟

 
دوره یادگیری زبان، شش بهترین . انجام دهید اگر کودک شما در غربالگری شنوایی پذیرفته نشد، باید فوراٌ یک تست پیگیری را

. مراجعه نمائید به اٌفت شنوایی کودکتان هستید، قبل از سه ماهگی حتماٌ به یک شنوایی شناس اگر مشکوک. ماه اول زندگی است



برای کودک شما انجام داد، در زمینه مراجعه به شنوایی شناس  در صورتیکه بیمارستان یا مرکز بهداشتی خاص، تست غربالگری را

  .ای را دریافت کرده باشد ماهگی برسد باید برخی خدمات مداخله 6تا زمانی که کودک به . راهنمایی بگیرید ااز آنه

 

  مرکز شنوایی شناسایی: عنوان فرآیند

  باز توانی فرد معلول در رساندن فرد به استقالل فردی: هدف

 
اختالالت شنوایی، مداخالت توان بخشی شامل  خیصبه محلی گفته می شود که کلیه خدمات شناسایی، ارزیابی و تش: تعریف

  .شنوایی نظیر کمک اموزشی مهارت شنوایی در آن صورت می گیرد مشاوره و تجویز فیشینگ وسایل کمک

 

  :مدارک مورد نیاز

 
  فرم معرفی از شهرستان مربوطه -1

 
  گزارش مددکاری-2

 
  نامه از پزشک متخصص -3

 

  :سدمدت زمانی کار به پایان می ر

 
  با توجه به مراجعین بیمار و معلول برای تهیه نوار گوش -1

 
  دقیقه برای هر جلسه 54برای تربیت شنیداری  -2

 
 .ساعت زمان الزم است 4/2حداکثر  ABN برای گرفتن نوار -3


