مسیری که خانواده
برای نقص شنوایی یک سویه
طی میکند

نوزاد به دنیا آمده
اولین سنجش شنوایی

• میتواند در بیامرستان یا یکی از مراکز انجام گیرد
• اگر نتایج نامشخص باشد ،نوزاد را برای سنجش دوم میفرستند
• نوزادانی که در خطر این هستند که در مراحل کودکی دچار
نقص شنوایی بشوند در کلینیکهای شنوایی مراکز بهداشت
عمومی محلی ،مورد سنجش شنوایی قرار میگیرند

در هر زمان

سه ماهگی یا قبل از آن
در صورت تأیید نقص شنوایی در یک گوش،
چه باید کرد؟

• برنامه شنوایی اولیه بیسی با خانوادهها متاس حاصلکرده و
اطالعات مربوط به نقص شنوایی یک سویه ،پیرشفتهای ارتباطی
و خدماتی را ارائه میدهد
• پیگیری مداوم پزشکی و تعیین وقت مالقات با متخصصین شنوایی

درهر نقطه زمانی ممکن است خدمات
مرکز مناسب در نظر گرفته شود:

• اگرشام یا عضو دیگری از خانواده نگران باشد
• اگر متخصص شنوایی یا هامهنگکننده برنامه شنوایی
اولیه بیسی به شام توصیه کرده باشد

درهر نقطه زمانی ممکن است خدمات ایالتی
اضافهء دیگری در نظر گرفته شود.
مثالهایی از این خدمات شامل:

دومین سنجش شنوایی

• در صورتی که وضعیت شنوایی در یک یا در هر
دو گوش نوزاد تأیید نشود ،او را برای آزمایشات
شنوایی بعدی میفرستند

آزمایشات شنوایی تشخیصی

• برای سنجش کامل شنوایی نوزاد آزمایشات
جامعتری انجام میشود
• در صورت تأیید نقص شنوایی پایدار ،متخصصین
شنوایی تنگاتنگ با هامهنگ کنندههای برنامه
شنوایی اولیه بی سی فعالیت میکنند

بعد از تشخیص

• ارجاع به Sunny Hill Hearing Loss Team
جهت آزمایشات پیرشفته و عمیقتر
• ارجاع به Well-Being Program
جهت حامیت خانوادهها توسط مشاوران حرفهای
(قابل دسرتسی برای متام خانوادهها دررسارس بیسی)

در نقص شنوایی یک سویه چه وضعیتی
انتظار میرود
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مشکل شنیدن رس و صدا ،و هنگامی که صدا مستقی ًام به
سمت گوشی باشد که شنوایی ضعیفتری دارد.
ممکن است مکانیابی جهت منبع صدا دشوارتر باشد.

چه باید کرد
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هنگام صحبت با نوزادتان به او نزدیک شوید.
از متخصص شنواییاتان در مورد نحوه مراقبت از
شنوایی کودکتان سؤال کنید.
از متخصص شنواییاتان در مورد تجهیزات شنوایی
سودمند سوأل کنید.
در صورتی که به هرگونه تغییر در شنوایی مظنون
شده یا در صورت مشاهده عفونت گوش به پزشک
یا متخصص شنواییاتان مراجعه منایید .از پزشک و
متخصص شنواییاتان اطالعات بیشرتی کسب کنید.
اطمینان حاصل منایید که وضعیت ارتباطی اولیه
نوزادتان به روال عادی است .اگر نگران هستید یا به
اطالعات بیشرتی نیازمندید با هامهنگ کنندههای
میانجیگر برنامه شنوایی اولیه بیسی با شامره
 1-866-612-2347متاس حاصل کرده یا به وب سایت
زیر مراجعه مناییدbcehp@phsa.ca .

برای کسب اطالعات بیشرت با دفرت ایالتی BCEHP
با شامره تلفن رایگان  1-866-612-2347متاس حاصل منایید.
www.phsa.ca/earlyhearing
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