Ако сте заbринути за слух Ваше бебе
ступите у контакт са лекаром или
особљем у локалној клиници.

делове тела или играчке
® Испуњава једноставне усмене наредбе,
нпр. „седи“

® Сваке недеље разуме више речи
® Кад је питате, показује особе,

Од 12. до 18. месеца

® Разуме једноставне речи као „не“ и „здраво“
® Почиње да имитира говор
® Окреће главу према тихим звуковима

Од 6. до 12. месеца

интересантним звуковима
® Изгледа да слуша
® Бука је лако пробуди
® Почиње да производи звукове
сличне говору

® Окреће главу или очи према

Од 3. до 6. месеца

и гласове
® Препадне се или се тргне кад чује
изненадну буку

® Смири се кад чује познате звукове

Од рођења до 3. месеца

..................................................................................................

Списак за проверу говора и слуха

Циљ Програма за здрав слух
(Healthy Hearing Program) је
да идентификује бебе рођене
са трајним губитком слуха.
Бесплатан је и до краја 2006.
биће на располагању свој деци
рођеној у Квинсленду.
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Бесплатна провера слуха Ваше бебе

Провера слуха Ваше бебе
Здрав слух је критично важан за развој говора и
језичких способности Вашег детета од најранијих
дана. Од прилике једна или две бебе у сваких хиљаду
имају већи губитак слуха.
Ако губитак слуха није примећен у раном степену
развоја могао би негативно утицати на развој говора
и језичких способности Вашег детета, као и на
његово учење у школи.

Термин за проверу слуха
.............................................................................

Датум

............................................................

Време ............................................................
Место ............................................................

Део здравствених прегледа
Ваше бебе

Какве ћу информације
добити на основу прегледа?

Шта значи резултат „други
преглед“ (“refer”)?

Циљ Програма за здрав слух (Healthy
Hearing Program) је да идентификује
бебе рођене са трајним губитком
слуха. Бесплатан је и до краја 2006.
биће на располагању свој деци
рођеној у Квинсленду.

За свако уво преглед ће дати резултат
„задовољава“ (“pass”) или „други
преглед“ (“refer”). Преглед Вам неће
дати детаљније информације о слуху
Вашег детета.

Резултат „други преглед“ (“refer”) може
бити изазван од неколико фактора:

Након рођења, Вашој беби биће
понуђено неколико здравствених
прегледа. Један од тих је и провера
слуха. Овај преглед би требало
обавити што пре после рођења.
Ако преглед није обављен пре него
што беба и Ви одете из болнице,
можете га обавити и по одласку кући.

Како се обавља преглед?
Провера слуха је безболна за Вашу
бебу. Медицинска сестра или друга
квалификована особа обавиће
преглед док је беба мирна или док
спава. Неколико малих јастучића биће
нежно постављени на главу детета
и мекана слушалица лагано стављена
на свако уво. Тихи звукови биће
пуштени кроз слушалице. Јастучићи
ће забележити бебине реакције
на звукове.

Када ћу сазнати резултате?
Резултати прегледа биће на
располагању одмах и биће унети у
здравствени картон Ваше бебе. Особа
која обави преглед објасниће Вам
резултате прегледа. Ако Вам нешто
не буде јасно, питајте.

Language: Serbian

Шта значи резултат
„задовољава“ (“pass”)?
Резултат „задовољава“ (“pass”) на оба
ува значи да није вероватно да Ваша
беба има губитак слуха који би могао
утицати на развој говора и језичке
способности.
Мали број беба може задовољавајуће
проћи преглед, али још увек
имати пoзнате факторе ризика за
губитак слуха који се показују тек у
каснијем развоју. Ако је ово случај
са Вашом бебом, биће Вам понуђена
провера слуха код аудиолога пре
првог рођендана. Тачно време овог
прегледа зависиће о посебним
потребама Ваше бебе. Иако само мали
број деце са познатим факторима
ризика развије губитак слуха, важно
је да Ваше дете обави овај преглед.
Запамтите да се слух код све деце
мења временом. Ако се било кад
будете забринули за слух Ваше бебе,
ступите у контакт са лекаром или
особљем у локалној клиници. Преглед
слуха може бити обављен на деци
и бебама свих старосних група.

• беба је била немирна за време

прегледа
• могућа бука у позадини за време

прегледа
• беба је можда имала течност у

уву или привремено блокирано
уво након рођења
• мали број беба може имати

привремени или трајни губитак
слуха. Степен губитка може бити
од малог до врло великог.
Ако резултат првог прегледа буде
„други преглед“ на једном или оба
ува, други преглед биће обављен
на оба ува.
Ако и други преглед да резултат
„други преглед“ на једном или оба
ува, биће Вам понуђен преглед код
аудиолога и добићете брошуру са
више детаљнијих информација.

Где могу да добијем више
информација?
Ако желите више информација о
прегледу слуха Ваше бебе, ступите
у контакт са локалном болницом,
Вашим лекаром или особљем локалне
клинике.
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