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Công cha như núi Thái Sơn…
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra!...
Trẻ thơ của quý vị có thể nghe câu thơ thiếu nhi này không?
Khám thăm dò là gì?
Mọi trẻ thơ đều qua nhiều thử nghiệm để dò tìm dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe khả hữu. Các thử nghiệm này gọi là khám thăm dò.
Khám thăm dò thính giác trẻ sơ sanh là gì?
Trẻ thơ sẽ trải qua một thử nghiệm tại bệnh viện để xem bé có bị vấn đề thính giác hay không.
Khám thăm dò thính giác bằng cách nào?
Một máy đặc biệt sẽ cho thấy trẻ thơ có đáp ứng với âm thanh hay không. Thử nghiệm này đơn giản và không làm đau. Quý vị sẽ được cho biết kết quả trước khi rời bệnh viện.
Tại sao đưa trẻ thơ đi khám thăm dò thính giác là điều quan trọng?
Nếu trẻ thơ bị suy giảm thính giác thì điều quan trọng là phải phát hiện sớm và chữa trị để giúp đỡ bé về mặt học tập và ngôn ngữ.
Cứ mỗi 1,000 trẻ thơ thì có khoảng 3-4 bé bị một số dạng suy giảm thính lực vào lúc sanh.
Đi thử nghiệm bổ túc là điều rất quan trọng. Nếu trẻ thơ bị suy giảm thính lực, thì quý vị muốn phát hiện sớm.
Có nghĩa gì nếu cuộc khảo sát về khả năng thính giác của trẻ thơ bị thất bại?
Nếu trẻ thơ thất bại sự khảo sát của thính giác, nghĩa là bé cần đi thử nghiệm thính giác bổ túc. Các thử nghiệm này sẽ cho quý vị biết thêm thông tin về thính giác của bé.
Đưa trẻ thơ đi khám thăm dò thính giác bổ túc ở đâu?
Bệnh viện sẽ lấy hẹn để quý vị đưa trẻ thơ đi thử nghiệm thính giác bổ túc. Nếu bệnh viện không lấy hẹn với mình, thì quý vị có thể gọi cho Universal Newborn Hearing Screening Program (Chương Trình Khám Thăm Dò Thính Giác Trẻ Sơ Sanh Phổ Thông) theo số 800-882-1435 để biết có thể đưa trẻ đến đâu để làm thử nghiệm bổ túc.
Cần phải làm gì nếu trẻ bị chẩn đoán bị suy giảm thính lực?
Gia đình nên bàn thảo với bác sĩ của trẻ, chuyên gia thính học, và chuyên viên chăm sóc sức khỏe khác để định rõ các dịch vụ quan trọng cho bé. Các gia đình thường dùng Early Intervention Program (Chương Trình Can Thiệp Sớm) tại cộng đồng của mình, cung cấp dịch vụ theo nhu cầu của trẻ và gia đình.
Nhiều trẻ thơ bị suy giảm thính lực sẽ giật mình khi nghe âm thanh lớn. Chỉ thử nghiệm thính giác mới có thể cho biết trẻ thơ có bị suy giảm thính giác hay không.
Một số trẻ thơ cần phải được thử nghiệm thính giác bổ túc ngay cả khi bé đã đi khám thăm dò thính giác vào lúc sanh. Điều quan trọng là phải bàn thảo với bác sĩ của trẻ và lấy hẹn để đưa bé đi thử nghiệm thính giác nếu: 
* Có người trong gia đình bị điếc hay lãng tai từ lúc mới sanh, hoặc bị suy giảm thính lực ở tuổi ấu thơ
* Người mẹ từng bị nhiễm trùng trong lúc mang thai, thí dụ như ecpet (herpes) hay bệnh sởi Đức (rubella)
* Trẻ từng bị nhiễm trùng hay chứng bệnh nặng cần phải được chữa trị tại Phòng Hồi Sinh Trẻ Sơ Sinh (Neonatal Intensive Care Unit, hay NICU)
* Quý vị lo lắng rằng trẻ thơ của mình không học hành giống như trẻ khác bằng tuổi
* Trẻ thơ hay trẻ của quý vị bị nhiễm trùng tai nặng
* Trẻ thơ hay trẻ của quý vị bị bệnh nhiễm trùng nặng thí dụ như viêm màng não
* Trẻ thơ hay trẻ của quý vị bị thương tích ở vùng đầu
* Trẻ thơ hay trẻ của quý vị bị hội chứng có thể gây suy giảm thính lực
Universal Newborn Hearing Screening Program (Chương Trình Phổ Thông Khám Thăm Dò Thính Giác Trẻ Sơ Sanh)
* Hỗ trợ gia đình
* Tiếp ngoại và giáo dục
* Hỗ trợ giữa các cha mẹ
* Thông tin và thư giới thiệu
* Trợ giúp kỹ thuật cho gia đình, nhà hộ sinh, và trung tâm thử nghiệm thính giác
* Thông tin cho gia đình, chuyên gia y tế, và Early Intervention (Can Thiệp Sớm)
* Kết nối với các nguồn hỗ trợ có sẵn
Chương Trình Khám Thăm Dò Thính Giác Trẻ Sơ Sanh Phổ Thông giúp các gia đình tìm được dịch vụ cần thiết cho họ.
Hãy gọi ngay hôm nay nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào hoặc muốn biết đưa trẻ đi thử nghiệm thính giác ở đâu.
Muốn lấy thông tin cho gia đình, xin gọi điện thoại hoặc gởi điện thư (e-mail)
Điện đàm: 800-882-1435
Máy điện văn (TTY): 617-624-5992
Điện thư: newborn.hearing@state.ma.us
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