در تمام مدت آزمایش شما و نوزادتان روی صندیل ر ت
اح�
خواهید بود.
لطف ًا در نظر داشته باشید که در محل آزمایش  ،محل بازی
مر� وجود ندارد  .اگر الزم
و یا نگهداری از فرزندان همراه با ب
باشد که شما فرزندان دیگر خودرا به همراه داشته باشید  ،فرد
بزرگسایل را همراه داشته باشید که از فرزندان شما نگهداری
کند.
در ث
اک� موارد جواب آزمایشات بالفاصله بعد از پایان سنجش
به شما توضیح داده خواهد شد.

شنوا� جهت
سنجش
ی
آگاهی والدین

والدین چطور میتوانند کودک خود را برای
شنوا� مجدد و یا تست تشخییص آماده
سنجش
ی
کنند.
هم آزمایش مجدد و هم تست تشخییص هردو در ن
زما�
انجام میشود که کودک در خواب است .سعی کنید نوزاد را
خسته و گرسنه نگه دارید تا در موقع انجام آزمایش به ن
آسا�
بخوابد .نکات قید شده در ذیل در خواب کردن کودکتان بشما
کمک میکند.
• حداقل یکساعت قبل از انجام آزمایش نگذارید نوزادتان
بخوابد
انند� می کنید،
• اگر برای آمدن به محل آزمایش خودتان ر گ
از فرد بزرگسال دیگری بخواهید که با کودک شما در طول
انند� بازی کند و مانع خوابیدن نوزاد شود.
ر گ
• پتو یا وسایل و یا اشیاء مورد عالقه نوزادتان را که در
بخواب کردن او کمک میکند با خود بهمراه داشته باشید.
ش� دادن به نوزادتان را تا یک ساعت و نیم قبل از
• لطف ًا ی
قرارمالقات به تعویق بیاندازید
به�ین وقت برای غذا دادن(ش� دادن) به کودکتان ن
• ت
زما�
ی
است که آزمایش ش�وع میشود.
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امروز _______________________________
فرزند شما ____________________________
شنوا� را انجام داد.
آزمایش
ی
شنوا� مجدد و یا آزمون های تشخییص
تست
ی
دیگری مورد نیاز میباشد.
شنوا� بسیار حائز اهمیت میباشد.
تشخیص به هنگام کمبود
ی
و به ن
شنوا� نوزاد شما امروز مورد آزمایش قرار
ی
هم� دلیل ن ی
ث
گرفت .اک� کودکا� که نیاز به آزمایشات مکرر دارند ،دارای
شنوا� روبرو
شنوا� نرمال بوده ویل تعدادی هم با مشکل
ی
ی
هستند.
ارزیا� کامل
برای
شنوا� ممکن است نیاز به بیش از یک بار
ی
ب
قرار مالقات باشد .واین مسئله باعث درد رس برای والدین
شود .با وجود این بسیار مهم است که این آزمایشات انجام
شود که درک ت
شنوا� نوزادتان را داشته باشیم.
به�ی از ش�ایط
ی

ش
آزمای� که روی فرزند شما انجام میشود؟

میگ�د مستلزم اینست
آزمایشا� که برروی نوزاد شما انجام ی
ت
که آیا کودک شما نیاز به تست مجدد و یا آزمایشات تشخییص
خ�.
دیگر دارد یا ی

تست مجدد
چنانچه تشخیص داده شود که کودک شما نیاز به تست
شنوا�
مجدد دارد ،ازآزمایش اتومایتک پاسخ سلول پایه ی
ی
مغزی ( )AABRو یا از روش آزمایش اتوماتیک تولید صدای
گوش داخیل ( )AOAEاستفاده میشود .ت
بیش� آزمایشات مجدد
بصورت  AABRمیباشد.
برای تست  ، AABRاز ش
گو� های نرم که مخصوص نوزادان
ش
ساخته شده استفاده میشود .این گو� ها را بر روی گوش
نوزاد گذاشته ،و یکرسی صداهای مانند تقه یا کلیک را در
گ�نده حیس را بر روی رس
گوش او به صدا در میآورند .سه ی
و گردن نوزاد قرار میدهند .زمان آزمایش  AABRحدود 30
دقیقه طول میکشد.
تو� نرم و کوچک را در مجرای گوش
برای تست  AOAEیک پ
نوزاد قرار میدهند و صداها ی مالیمی را به گوش میفرستند.
ن
زما� که گوش این صداها را دریافت میکند ،گوش داخیل که
حلزون ز
ن�نامیده میشود عکس العمل نشان میدهد که قابل
ی
گ�ی است .آزمایش  AOAEچنانچه نوزاد در خواب
اندازه ی
باشد فقط چند دقیقه طول میکشد.
در هر دو آزمایش ،وسایل سنجش میتوانند پاسخ گوش نوزاد
بخو� تشخیص دهند.
به صداها را
ب
برای اطالعات ت
بیش�در مورد این آزمایشات و مشاهده تصاویر،
به بخش "برای خانواده ها" در وب سایت  BCEHPمراجعه
نمایید (.)www.phsa.ca/earlyhearing

شنوا�
آزمایش تشخیص
ی

آزمایشات تشخییص شامل چندین آزمایش دقیق بر روی
شنوا� کودک بوده .این آزمایشات پیچیده تر از آزمایشات
ی
اولیه میباشند .این تست ها کمک میکنند که درک کامیل
شنوا� کودک داشته باشیم .آزمایشات تشخییص شامل
از
ی
آزمایش اتوماتیک تولید صدای گوش داخیل ( )AOAEو آزمایش
شنوا� مغزی ( )AABRمیباشد.
اتومایتک پاسخ سلول پایه ی
ی
شنوا� در کلینیک های
مراکز مخصویص برای انجام آزمایشات
ی
شنوا�
شنوا� وجود دارد .این آزمایشات توسط متخصص
ی
ی
شنوا� نوزادان
های
ی
گ�
اندازه
حوزه
در
که
BCEHP
شناس
ی
ی
میگ�د.
آموزش دیده اند انجام ی
آزمایشات ممکن است دو ساعت طول بکشد .گاهی اوقات
شنوا� کودک مالقاتهای مکرری الزم
گ�ی دقیق
برای اندازه ی
ی
است.
هر دو آزمایش بدون درد و خطر برای کودک میباشد .نگاه
تن
شنوا� نوزادتان بسیار حائز
داش� قرار مالقاتها برای آگاهی از
ی
اهمیت است.

اگر جواب آزمایش دوم واضح نباشد ،آیا بدین
شنوا� است؟
معناست که کودک دچار افت
ی

اگر نتیجه آزمایشات دوم واضح و مشخص نباشد ،به احتمال
شنوا� دارد.
زیاد کودک شما مشکل
ی
از هر  20نوزادی که پاسخ تست دوم آنها مشخص و واضح
شنوا� در یک و یا هر دو گوش خواهد
نبوده یک نوزاد مشکل
ی
داشت.

قدم بعدی چیست؟

در طول چند هفته آینده با شما تماس گرفته میشود و
جزئیات قرار مالقات پیگری به شما داده میشود .تالش براین
است که محل انجام آزمایش تا حد امکان به محل سکونت
شما نزدیک باشد.

برای بع�ض والدین منتظر جواب آزمایش ونتیجه تشخیص
شنوا� بسیار سخت و ناراحت کننده است .اگر مایل باشید
ی
میتوانید با اشخایص که در این مورد تجربه دارند و یا خود این
مراحل را طی کرده اند صحبت کنید .لطف ًا با مرکزی که آزمایش
شنوا� کودک شما را ترتیب داده و یا مرکز  BCEHPتماس
ی
بگ�ید .تلفن رایگان مرکز1-866-612-2347 :
ی

اطالعات مربوط به حریم خصویص اشخاص

ن
استا� جهت
شنوا� اولیه نوزاد در بریتیش کلمبیا ( )BCEHPیک طرح
برنامه
ی
تأث� گذاری برآن می باشد .این
و
مداخله
و
شنوا�
قدرت
زودهنگام
سنجش
ی
ی
بهداش� ن
ت
درما�
برنامه از خدمات بیمارستان کودکان ب� یس و سازمان خدمات
استان بریتیش کلمبیا ( )PHSAبشمار می رود.

چگونه می توان به این برنامه ت
دس�یس یافت؟

دس�یس ت
ت
بیش� خانواده ها به  BCEHPاندیک پس از تولد نوزادشان و هنگامی
شنوا� نوزاد تحت معاینه و برریس است .اگر نوزاد شما در
گ�د که
صورت می ی
ی
ک�ی با شما ،تاریخ
تماس
اطالعات
کننده
معاینه
فرد
شود،
متولد
بیمارستان
ی
بهداش� ن
ت
درما� مربوطه را از بخش پذیرش بیمارستان
تولد نوزاد ،و شماره کارت
دریافت می کند .چنانچه نوزاد شما به معاینات ت
بیش�ی نیاز داشته باشد ،فرد
معاینه کننده این مطلب و سایر مطالب را با شما در میان خواهد گذاشت.

اطالعات کسب شده در باره نوزاد من چگونه در اختیار دیگران
گ�د؟
قرار می ی

بمنظور تسهیل درعرضه خدمات به خانواده شما ،ممکن است  BCEHPملزم
گردد که اطالعات کسب شده در باره نوزاد شما را در اختیار کارکنان حرفه ای که
ن
درگ� هستند قرار بدهد.
در امر
شنوا� و ایجاد ارتباط اولیه و خدمات پشتیبا� ی
ی
بعنوان مثال ،این کارکنان حرفه ای ممکن است در بیمارستان ها ،کلینیک های
بهداش� ن
ت
درما� ،و مراکز رشد کودکان بوده و یا از جمله دست
شنوا� ،واحدهای
ی
ت
تأث� گذار باشند.
و
دخال�
زودهنگام
های
اندرکاران طرح
ی
اطالعات شخیص نوزاد شما با استناد به ماده ( 26 )cقانون آزادی اطالعات
و حمایت از حریم خصویص اشخاص در بریتیش کلمبیا گردآوری می شود و
ن
پشتیبا�
شنوا� کودگ ،ایجاد ارتباطات اولیه و ارایه خدمات
بمنظور سنجش
ی
میگ�د .مضاف ًا اینکه ما از این اطالعات برای کمک
به وی مورد استفاده قرار ی
چگون� رفع نیازهای خانواده مورد نظر و بهبود
به خویش در جهت تشخیص
ن� گ ن
برنامه ها و خدمات خودمان و ز
تضم� کیفیت بهداشت و درمان استفاده می
ی
ی
ن
همچن� ممکن است این اطالعات با توافق شما و یا در مواردی که قانون
نماییم.
ی
بگ�د.
مجاز دانسته باشد ،بمنظور انجام تحقیق مورد استفاده قرار ی
جهت کسب اطالعات ت
بیش� درباره گردآوری و توزیع اطالعات شخیص توسط
این� ت
 ،BCEHPبه سایت ت
ن� ما در  www.phsa.ca/earlyhearingمراجعه نمایید و
بگ�ید:
یا از طرق زیر با این برنامه تماس ی
;#301 – 931 Fort Street, Victoria, BC V8V 3K3
Phone: 1-866-612-2347

