Burmese
သင့္ကေလးငယ္၏ နားအၾကားအာရံု သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ား
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈသည္ သင့္ကေလးငယ္၏ အၾကားအာရံု
တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို စစ္ေဆးခ်ိန္၌သာလွ်င္ တိုင္းတာပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌

သင္၏ ေမြးကင္းစကေလး၏

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေနာက္ပိုင္းအသက္အရြယ္၌ ယာယီ သို႔မဟုတ္
ရာသက္ပန္အၿမဲတမ္းအားျဖင့္ အၾကားအာရံု ဆံုးရႈံးမႈ ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
သင့္ ကေလးငယ္၏ နားအၾကားအာရံုကို သူတို႔ႀကီးျပင္းေနစဥ္

နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ

ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေနရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားကို
လမ္းညႊန္အျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး အကယ္၍ သင္ မေသခ်ာလွ်င္
ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္ ရယူပါ။

အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ေမြးကင္းစကေလး

ေမြးရာမွ သံုး လ အထိ

နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္


ရုတ္တရက္ ဆူညံသံၾကားသည့္အခါ လွန္႔သြားသည္ သို႔မဟုတ္
ထခုန္သည္။

(WA Newborn Hearing Screening Program)


တစ္စံုတစ္ေယာက္ အသံက်ယ္စြာ စကားေျပာသည့္အခါ သို႔မဟုတ္
ဆူညံသံ လုပ္သည့္အခါ ႏိုးၾကားလာသည္၊ အိပ္ေနရာမွ ႏိုးလာသည္
သို႔မဟုတ္ ငိုယိုသည္။


သင့္ အသံကို မွတ္မိၿပီး သင္ စကားေျပာသည့္အခါ
ဆိတ္ၿငိမ္ေနသည္။

သံုးလ မွ ေျခာက္လ

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းေသာ အသံမ်ားဖက္သို႔ မ်က္လံုးမ်ား
လွည့္ၾကည့္သည္။


ေျပာဆိုသံမ်ားႏွင့္ အျခား အသံမ်ားကို နားေထာင္ေနပံုရသည္။

အသံေၾကာင့္ အလြယ္တကူ အိပ္ေနရာမွ ႏိုးလာသည္။
ေျခာက္လ မွ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လ

ျငင္သာေသာ အသံမ်ားဖက္သို႔ ဦးေခါင္းကို လွည့္သည္။

“no” ႏွင့္ “bye-bye” စကားမ်ားကို နားလည္သည္။

ေျပာဆိုသံမ်ားကို အတုယူ၍ ေျပာစျပဳသည္။

Perth Children’s Hospital
15 Hospital Avenue, Nedlands WA 6009
Telephone: (08) 6456 2222

ဤစာရြက္စာတမ္းကို မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈရွိသူအတြက္
ေတာင္းဆိုလွ်င္ အျခားနည္းပံုစံျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

အကယ္၍ စစ္ေဆးမႈကို သင္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္
ေမြးဖြားသည့္ေဆးရံုကို ဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္လုပ္သူ WA Newborn Hearing Screening Program
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.cahs.health.wa.gov.au

စစ္ေဆးေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုသိရွိလိုေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္- (08) 6456 0037
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အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ေမြးကင္းစကေလး နားအၾကားအာရံု
စစ္ေဆးမႈ အစီအစဥ္ (WA Newborn Hearing Screening Program)
အီးေမးလ္- hearingscreening@health.wa.gov.au
စစ္ေဆးမႈကို က်န္းမာေရးဌာန၊ အေနာက္ၾသစေၾတးလ် ျပည္နယ္မွ
ရန္ပံုေငြထုတ္ေပးထားသည္။

တာဝန္မယူျငင္းဆိုခ်က္ - ဤထုတ္ေဝစာေစာင္သည္ အေထြေထြ ပညာေရးႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးကမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။
လိုအပ္သည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အႀကံဥာဏ္တစ္ခုခုအတြက္ တတ္ကြ်မ္းသည့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ အတတ္ပညာရွင္ကို ဆက္သြယ္ပါ။
© State of Western Australia, Child and Adolescent Health Service

သင့္ကေလးငယ္သည္ ‘I love you’ ဟု သင္
ေျပာသည္ကို ၾကားႏိုင္ပါသလား။

ေမြးဖြားၿပီး လူ႕ဘဝ၏ လအနည္းငယ္အတြင္း
သင့္ကေလးငယ္သည္ နားၾကားႏိုင္- မၾကားႏိုင္ကို
သူတုိ႔၏ အမူအရာအားၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္ သိရွိရန္
အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ သင့္ကေလးငယ္သည္
သူတို႔၏ ႏႈတ္အသံထြက္ႏွင့္ ဘာသာစကားတို႔ကို
တတ္လာရန္အတြက္ တိုးလြန္းသည့္အသံ
အားလံုးကိုၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ WA ၌
ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္ အားလံုး အခမဲ့
နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္ ကေလးငယ္၏ နားအၾကားအာရံုကို အဘယ္ေၾကာင့္
စစ္ေဆးပါသနည္း။

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ကေလးငယ္ 1,000 တုိင္းတြင္ 1-2 ေယာက္သည္
နားႏွစ္ဘက္လံုး၌ အၾကားအာရံု ဆံုးရႈံး၍ ေမြးဖြားလာၾကသည္။
ကေလးငယ္ အမ်ားစုတြင္ သိရွိၿပီးျဖစ္သည့္ မိသားစုရာဇဝင္ သို႔မဟုတ္
အႏၱရာယ္အလားအလာ အခ်က္အလက္မ်ား မရွိၾကပါ။

သင့္ကေလးငယ္၏ နားတစ္ဖက္စီ၌ နားၾကပ္ငယ္ 'ခြက္’ တစ္ခုကို
ျငင္သာစြာ တပ္ဆင္ေပးပါသည္။ ကလစ္ျမည္သံမ်ားကို ဖြင့္ေပးၿပီး
စစ္ေဆးသည့္စက္ကိရိယာသည္ သင့္ကေလးငယ္၏ နားမ်ားမွ
တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို တိုင္းတာပါသည္။
စစ္ေဆးမႈသည္ သင့္ကေလးငယ္အား မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မနာက်င္ေစပါ။

စစ္ေဆးမႈကို မည္သည့္အခ်ိန္၌ လုပ္ပါသနည္း။

စစ္ေဆးမႈကို သင့္ကေလးငယ္ ေမြးဖြားၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို
လုပ္ႏိုင္ပါသည္၊ သာမန္အားျဖင့္ သင္ ေဆးရံုးမွမဆင္းမီ လုပ္ပါသည္။


သင့္အား သင့္ကေလးငယ္အတြက္ စစ္ေဆးမႈ သင္ လုပ္လိုသည္
မလုပ္လိုသည္ကို (သာမန္အားျဖင့္ မီးမဖြားမီ) ေမးပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍ ကြ်ႏ္ုပ္ ကေလးငယ္သည္ ေဆးရံု၌ စစ္ေဆးမႈ
လုပ္ရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
အကယ္၍ သင့္ကေလးငယ္ စစ္ေဆးမႈ မလုပ္မီ သင့္အား ေဆးရံုမွ
ဆင္းေပးလိုက္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေမြးဖြားေပးသည့္ေဆးရံုအား အျပင္လူနာ
စစ္ေဆးမႈ ရက္ခ်ိန္းယူရန္ ဆက္သြယ္ပါ။ အကယ္၍ သင့္ကေလးငယ္အား
ေဆးရံုတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလွ်င္္ လူနာေဆာင္အသစ္ရွိ

ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ နားအၾကားအာရံုစစ္ေဆးမႈသည္

သူနာျပဳႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ။ သင့္ကေလးငယ္သည္ စစ္ေဆးမႈကို ခံယူရန္

ဤအေျခအေနကို ေဖာ္ထုတ္ေပးၿပီး လ်င္ျမန္စြာ စီမံကုသေပးေစပါသည္။

အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးပါသည္။


ေစာစီးစြာ ကုသမႈေပးျခင္းသည္ သင့္ကေလးငယ္၏

အေျဖမ်ား

အသံ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ယူေရးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔ကို
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။


ေစာစီးစြာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈသည္ မိဘမ်ားအား
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆံုး
ေပးအပ္ပါသည္။

စစ္ေဆးမႈကို မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ပါသနည္း။
သင့္ကေလးငယ္၏ နားအၾကားအာရံုကို ဦးေႏွာက္ အသံဆိုင္ရာ
အလိုအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္မႈ (Automated Auditory Brainstem
Response (AABR)) အားျဖင့္ စစ္ေဆးပါသည္။ သင့္ကေလးငယ္၏
ဦးေခါင္း၊ လည္ပင္းေနာက္ဘက္ႏွင့္ ပခံုးအနားတို႔တြင္
ေသးငယ္ေပါ့ပါးသည့္ ကပ္၍ရေသာ အခံျပားမ်ားကိုသံုးကာ
တိုင္းတာကိရိယာ သံုးခုတပ္ဆင္ေပးပါသည္။

အေျဖမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးၿပီးခ်င္း သင္ႏွင့္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး
သင့္ကေလးငယ္၏ ေဆးမွတ္တမ္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားပါမည္။


ေအာင္ျမင္ေသာ အေျဖ
– စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္၌ သင့္ကေလးငယ္သည္သူ/သူမအား ပံုမွန္
အသံႏွင့္ ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္ေစမည့္
အဆင့္ကို နားၾကားသည္ဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။


လႊဲပို႔ေပးရမည့္ အေျဖ
အခ်ဳိ႕ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ မူမမွန္ေသာ အေျဖ
ရႏုိင္သည္၊ နားအၾကားအာရံု ဆံုးရႈံးမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ
တစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္သည္၊ ၎တို႔မွာ– ေမြးဖြားစဥ္ နားျပြနတ
္ င
ြ း္ သိ႔ု ဝင္ေနသည့္ အရည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားအရာ.
– နားအလယ္ပိုင္းအဂၤါတြင္းရွိ ယာယီ နားအရည္
– သင့္ကေလးငယ္သည္ အလြန္ ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္မႈ

ေနာက္ထပ္လုပ္ရမည့္ စစ္ေဆးမႈ
အကယ္၍ သင့္ကေလးငယ္သည္ ပထမအႀကိမ္ စစ္ေဆးမႈကို
မေအာင္ျမင္ပါက ေနာက္ထပ္လုပ္ရမည့္ စစ္ေဆးမႈကို စီစဥ္ပါလိမ့္မည္။
၎ကို ေဆးရံုမွ မဆင္းမီ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္
သင့္အား အျပင္လူနာဌာန၌ ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုကို ေပးပါမည္။
တက္ေရာက္ရန္ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးပါသည္။
ေနာက္ထပ္ စစ္ေဆးမႈလုပ္ၿပီး သင့္ကေလးငယ္၏
နားအၾကားအာရံုႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္စရာတစ္ခုခုရွိလွ်င္ သင့္အား
ကေလး နားအၾကားစစ္ေဆး အထူးကုပညာရွင္ထံ လႊဲပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
နားအၾကားစစ္ေဆးအထူးကုပညာရွင္သည္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္
ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားအား နားအၾကားအာရံုစစ္ေဆးေပးရန္
အထူးေလ့က်င့္ခံရသူျဖစ္ပါသည္။

နားအၾကားအာရံု ဆံုးရႈံးမႈအတြက္
အႏၱရာယ္အလားအလာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
နားအၾကားအာရံု ဆံုးရႈံးမႈ၏ အနည္းအက်ဥ္း ရွားရွားပါးပါး
အေၾကာင္းခံမ်ားကို ပံုမွန္ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးမႈက သတိမျပဳမိပါ။
အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ား၌ ကေလးငယ္၏ နားအၾကားအာရံုသည္
ေမြးဖြားစဥ္ ပံုမွန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလတစ္ေလ်ာက္
တစ္ျဖည္းျဖည္း ဆုိးရြားလာႏိုင္သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႏၱရာယ္အလားအလာ အေၾကာင္းခံတစ္ခုခုရွိသည့္
ကေလးမ်ားသည္ နားအၾကားစစ္ေဆးထူးကုပညာရွင္ျဖင့္
စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။


ေမြးရာမွ သို႔မဟုတ္ ေစာေစာပိုင္း ကေလးဘဝအရြယ္မွ
စတင္၍ျဖစ္ေပၚသည့္ အၿမဲတမ္း နားအၾကားအာရံု
ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခိုင္မာေသာ မိသားစု သမိုင္းေၾကာင္း


Toxoplasmosis ၊ ဂ်ိဳက္သိုး ၊ Cytomegalovirus ၊ ေရယုန္ သို႔မဟုတ္
ဆစ္ဖလစ္ကာလသားေရာဂါ (Syphilis) ေရာဂါမ်ားကဲ့သို႔ေသာ
သေႏၶပါ ကူးစက္မႈမ်ားကို ကူးစက္ခံရမႈ


နားအၾကားအာရံု ဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေဒါင္းဆင္ဒရံုးကဲ့သို႔
ဆင္ဒရံုးေရာဂါ။
အကယ္၍ သင့္ ကေလးငယ္တြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ
အႏၱရာယ္အလားအလာ အေၾကာင္းခံမ်ားအနက္ တစ္ခုရွိပါက
ေက်းဇူးျပဳ၍ နားအၾကားအာရံု စစ္ေဆးေပးမည့္သူအား အသိေပးပါ။

