BẤT CỨ THỜI ĐIỂM NÀO
TRẺ RA ĐỜI

ĐƯỜNG LỐI ỨNG XỬ CỦA
GIA ĐÌNH CÁC TRẺ
ĐIẾC MỘT BÊN TAI

Kiểm tra thính lực lần đầu

• Có thể thực hiện ở bệnh viện hay cộng đồng
• Nếu các kết quả không rõ ràng, trẻ thơ được
đưa đi kiểm tra lần thứ hai
• Những trẻ thơ được biết là sẽ có nguy cơ bị điếc
ở thời thơ ấu sau này được kiểm tra tại các y
viện thính lực y tế địa phương

TRƯỚC HOẶC VÀO
KHOẢNG 3 THÁNG TUỔI

Chuyện gì diễn ra nếu được xác
định mất thính lực ở một bên tai?

• Chương Trình Thính Lực cho Trẻ Sơ Sinh BC
tiếp xúc với gia đình và cung cấp thông tin
hướng dẫn về bệnh điếc một bên tai, phát triển
sự thông đạt, và các dịch vụ
• Tiếp tục theo dõi y tế và các cuộc hẹn khám
thính lực

Kiểm tra lần thứ hai

• Nếu không thể xác nhận tình trạng
thính lực cho một hoặc cả hai tai, trẻ
thơ được gởi đi để thẩm định thêm

NÓI THÊM BÊN NGOÀI
SỰ CHẨN ĐOÁN
Thẩm định thính lực
chẩn đoán

• Thêm nhiều xét nghiệm toàn diện được
dùng để thẩm định toàn bộ thính lực
của em bé
• Các chuyên viên thính lực làm việc sát
với các phối trí viên của Chương Trình
Thính Lực cho Trẻ Sơ Sinh BC nếu xác
định mất thính lực vĩnh viễn

Có thể tìm đến các dịch vụ thích
hợp ở cộng đồng:

• Nếu quí vị hay một người trong gia đình có
điều lo ngại
• Nếu được khuyến cáo bởi một Chuyên viên
Thính lực hay một phối trí viên của Chương
Trình Thính Lực cho Trẻ Sơ Sinh BC

Bất cứ thời điểm nào có thể tìm đến thêm
một dịch vụ của tỉnh bang.

Thí dụ về những dịch vụ này có thể gồm:
• Giới thiệu đến Nhóm phụ trách về Điếc tại Sunny Hill để
làm thẩm định kỹ hơn về phát triển
• Giới thiệu đến Chương Trình An Sinh Gia Đình để nhận
được hỗ trợ của các cố vấn chuyên nghiệp (sẵn có cho mọi
gia đình khắp BC)

Những Gì sẽ Xảy ra với Bệnh
Điếc Một Bên Tai

Gặp khó khăn khi nghe trong lúc có tiếng ồn
và khi âm thanh hướng về phiá cái tai có sức
nghe yếu.
 Việc xác định được hướng mà âm thanh phát
ra có thể khó khăn hơn.


Những Gì Cần Làm

Sát gần con em khi nói chuyện với em.
Nhờ Chuyên viên Thính lực của quí vị chỉ bảo
cách bảo vệ sức nghe của con.
✔ Hỏi Chuyên viên Thính lực của quí vị xem có
dụng cụ trợ thính nào giúp được gì hay không.
✔ Đến gặp Bác sĩ hay Chuyên viên Thính lực
của quí vị nếu nghi ngờ có sự thay đổi hay bị
nhiễm trùng tai. Xin Bác sĩ hay Chuyên viên
Thính lực của quí vị hướng dẫn thêm.
✔ Bảo đảm cho khả năng thông đạt bước đầu của
con phát triển đúng mức. Nếu có quan ngại
hay cần thêm thông tin hướng dẫn xin liên lạc
với bộ phận Phối trí Can thiệp (Intervention
Coordination) của Chương Trình Thính Lực
cho Trẻ Sơ Sinh BC ở số 1-866-612-2347 hay
điểm mạng bcehp@phsa.ca
✔
✔

Để có thêm thông tin, hãy liên lạc với
văn phòng tỉnh bang của BCEHP
điện thoại miễn phí số 1-888-612-2347

www.phsa.ca/earlyhearing
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