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 آزمایش شنوایی اولیه

Kind en Geizn .در هفته های اول تولد یک آزمایش شنوایی را انجام می دهد 

 آزمایش شنوایی می تواند نقصهای شنوایی مادرزادی را بالفاصله پس از تولد شناسایی نماید.

 اولیه و درمان ناشنوایی پس از آن برای رشد صحیح گفتار و مهارتهای زبانی ضروری بوده به فرزند شما بهترین فرصت رشد را ارائه می کند.شناسایی 

  T انجام می شود. هفتگی( 4تا  2زمایش شنوایی ایمن، بدون درد و بسیار مطمئن و دقیق می باشد و توسط پرستار ناحیه، ترجیحا طی چند هفته پس از تولد )بین 

 
 آزمایش شنوایی چگونه انجام می شود؟

ست برای ثبت تغییرات بلندگوهای کوچکی نویزهای آرامی را به دو گوش فرزند شما منتقل خواهند کرد. این دستگاه از الکترودهایی که به سر فرزند شما وصل شده ا

نتایج پس از چند دقیقه ظاهر خواهند شد. اگر تست شنوایی اطمینان کامل را در مورد عادی بودن شنوایی ایجاد مغزی و  مقداری که کودک شما شنیده است استفاده می کند. 

فرزند شما به مرکزی که  نکرد، پرستار ناحیه قرار مالقات جدیدی را چند روز بعد برای انجام آزمایش کنترلی تعیین خواهد کرد. اگر نتایج در نوبت دوم منفی بود،

ا به درمان مشکالت شنوایی در کودکان خردسال است، معرفی می شود. بدین صورت، شما فورا متوجه مشکل فرزندتان خواهید شد و می توانید درمان رتخصص آن 

 موقع انجام دهید.

 
 نکاتی در مورد انجام آزمایش شنوایی بدون مشکل

 شد. بنابراین بهتر است زمان که کودک شماآزمایش در صورتی که کودک آرام باشد بدون مشکل انجام داده خواهد   

 خواب است را انتخاب کنید.

روی الکترودها به هیچ نوع روغن حمام به بدن کودک نزنید و از استعمال لوسیون یا کرم در روز قبل یا در روز آزمایش خودداری کنید در غیر این صورت نوار   

 خوبی نخواهد چسبید.

 کار نصب الکترودها را ساده تر می کند. پوشاندن لباس راحت به کودک

 ی بدهید.مطمئن شوید که فرزندتان اندکی قبل از انجام آزمایش غذایی خورده است و اینکه می توانید به او در زمان آزمایش هم در صورت لزوم خوراک

 
 
 

 


