بین  6تا  9ماهگی
برنامه اختصاصی خدمات خانواده ()IFSP

 IFSPطرحی است که نیازهای خانواده و کودکشان
را تشخیص میدهد .خانواده ،شنوایی شناس و تیم
مداخله گر زودهنگام برای ایجاد طرحی که شامل
موارد زیر باشد مالقات میکنند:
• کدام یک از مددکاران درجریان خواهند بود(اعضاء تیم)

• خدمات هر چندوقت یک بار انجام خواهند گرفت (تناوب)
• چه مراحلی از پیرشفت مورد توجه خواهد بود (برای مثال:
شنوایی ،ارتباط برقرارکردن ،زبان و غیره)

بعد از  9ماهگی
• والدین به فراگیری روشهای جدید برای کمک به کودکشان برای بهرت ارتباط
برقرار کردن و پیرشفت در همه جوانب ،ادامه میدهند
• والدین و اعضاء تیم به مشاهدات خود برای پیرشفت کودک ادامه میدهند
•  IFSPهر شش ماه یکبار مرور میشود و تغییرات الزم به روشها و اهداف
بر حسب نیاز داده میشود

• مالقاتهایی با شنوایی شناس برای قالب گیری از گوش و مشاهدۂ پیرشفت ،
شنوایی و وسایل شنوایی برقرار میشود

• مالقاتهای پی در پی در صورت نیاز

معاینات کلی در 21
ماهگی
معاینه کلی بسیار مهم میباشد  .درصورتیکه کودک
شام پیرشفت الزم را نداشته باشد اقدامات زیرتوسط
خانواده و تیم مربوطه ممکن است به اجرا گذاشته
شود:
• تغییر در تناوب خدمات

• در نظر گرفنت نحوه ارتباط گیری دیگری برای دوره ی کوتاهی
• بررسی دستگاه شنوایی – آیا دستگاه بدرستی کار میکند؟
هرچند وقت یکبار استفاده میشود؟

• ارجاع به مراکز خدماتی دیگر ،مانند تیم کم شنوایی سانی
هیل ،برنامه بهبودی برای مشاوره خانواده و غیره

هر مقطع سنی دیگر
در هر مقطعی خانواده و تیم مداخله گر زود
هنگام ممکن است موارد زیر را در نظر بگیرند:

• ارجاع به تیم کم شنوایی سانی هیل برای ارزیابی دقیق پیرشفت کودک
• ارجاع به مشاورین متخصص از طریق برنامه بهبودی برای حامیت
خانواده (قابل دسرتس برای خانواه دررسارس بی سی)

• ارجاع به تیم کاشت حلزونی بیامرستان بچه ها برای کودکانی که
میتوانند از کاشت حلزونی بهره مند شوند

• شام و تیم متخصصین انتظار چه پیرشفتی را در پایان  6ماه
برای کودک و خانواده دارید

ر

برای اطالعات بیشرت ،با دفرتاستانی  BCEHPبا
شامره تلفن  1-866-612-2347متاس بگیرید
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برنامهی شنوایی اولیهی بی سی
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برنامه ای ازطرف بیامرستان کودکان بی سی و اداره خدمات درمانی استان

مسیر خانواده

نوزاد تازه بدینا آمده

اولین سنجش شنوایی

• میتواند در بیامرستان و یا درمانگاه منطقه انجام گیرد

• اگر نتایج روشن و واضح باشند ،نوزاد را برای آزمایش مرحله
دوم میفرستند
• نوزادانی که حدس زده شود در خطر ناشنوایی در مراحل
بعدی از کودکیشان باشند ،تست های شنوایی دیگری در
مراکز و کلینیک های عمومی منطقه اشان خواهند داشت.

دومین سنجش شنوایی

در صورت عدم تشخیص شنوایی در یک یا هر
دو گوش نوزاد  ،او را برای آزمایشات بیترش
میفرستند

آزمایش شنوایی تشخیصی

آزمایشات کامل و دقیق تری برای
تشخیص شنوایی نوزاد انجام میشود.

FARSI

در  3ماهگی و یاقبل از آن
اقدام بعد از تشخیص مشکل شنوایی
چیست؟

• برنامه شنوایی اولیه بی سی ( )BCEHPبا خانواده متاس
گرفته و اطالعات مقدماتی در مورد ناشنوایی و پیرشفت نحوه
ارتباطی را فراهم میکند
• خانواده یک کپی از بسته ( )BCEHPاطالعاتی والدین را
دریافت می مناید
•  BCEHPخانواده را از طریق هامهنگ کردن خدمات
بهداشت منطقه وتوسعه رسانی کمک میکند

• راهنامی خانواده از طریق برنامه راهنام در کنار شام با شام
متاس خواهد گرفت

• پیگیری های مداوم و مالقاتهای شنوایی که ممکن است شامل
کاشت دستگاههای شنوایی باشد

بین  3تا  6ماهگی
خانواده خدمات مداخله ی زود هنگام را دریافت
میکند
قدم اول چیست؟
• خانواده متخصصین مداخله زودهنگام رامالقات میکند
• برنامه ریزی اولیه برای ا رائه خدمات کامل میشود
• قرار مالقاتهای پی در پی گذاشته میشود

اقدامات مداوم:

• مالقاتهای شنوایی (پیگیرهای مداوم ،قالبگیری گوش ،آزمایش های بیشرت،
و غیره)

• مالقات با متخصصین مداخله گر زود هنگام ( ،حامیت ،اطالعات در
مورد ناشنوایی ،کمک والدین به کودکشان برای ارتباط برقرار کردن ،حق
انتخاب)

• والدین ،متخصصین مداخله گر زود هنگام و شنوایی شناسان مشاهدات
خودرا برروی کودک انجام میدهند و اطالعات بدست آمده را با هم در
میان میگذارند
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