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Chương Trình Kiểm Tra Thính Giác cho Trẻ Sơ Sinh WA 

Tại sao con tôi cần thêm các cuộc thử nghiệm thính giác?  
 

Có thể có một số lý do khiến con của quý vị không nhận được kết quả rõ ràng từ cuộc kiểm tra 

thính giác của bé: 

 

 Con của quý vị có thể bị mất thính giác tạm thời hoặc vĩnh viễn ở một mức độ nào đó. 

 Có thể là có một chất dịch hoặc chất hiện diện khác đã xâm nhập vào ống tai trong quá trình 

sinh nở. 

 Bị chứng dịch tai giữa tạm thời. 

 Con của quý vị cựa quậy không ngừng vào thời điểm kiểm tra. 

 

Nếu con của quý vị không đạt kết quả tốt ở cả hai tai, bé sẽ cần được thử nghiệm thính giác thêm. 

Một chuyên gia thính giác nhi khoa chuyên về lãnh vực thử nghiệm thính giác cho trẻ sơ sinh sẽ 

thực hiện các cuộc thử nghiệm này. Một khi có cuộc hẹn tiếp theo, điều rất quan trọng là quý vị hãy 

tham dự. Điều này sẽ giúp quý vị tìm hiểu càng sớm càng tốt khả năng nghe của con quý vị, và 

giảm thiểu tối đa sự tác động đến khả năng phát triển lời nói và ngôn ngữ của bé. 

 

Điều gì sẽ xảy ra tại cuộc thử nghiệm thính giác kế tiếp? 
 

Một số thử nghiệm sẽ được thực hiện để tìm hiểu xem khả năng nghe của con quý vị ra sao. Cuộc 

thử nghiệm chính được gọi là thử nghiệm đáp ứng tiềm năng kích thích thính giác (Brainstem 

Auditory Response) (ABR). Thử nghiệm này trông có vẻ tương tự như cuộc thử nghiệm kiểm tra, 

nhưng nó cung cấp thông tin chi tiết hơn về thính giác của bé. 

 
Các cực nhận cảm, tương tự như các thiết bị được sử dụng trong lần thử nghiệm đầu tiên, sẽ được 

đặt trên đầu em bé. Các âm thanh lách cách với thanh điệu và độ lớn khác nhau sẽ được phát qua 

ống nghe tai và các phản ứng được ghi lại để tìm ra những âm thanh nhỏ nhất mà bé có thể  

nghe được. 

 

Tôi chuẩn bị để con tôi được thẩm định ra sao? 
 

Hầu hết các thử nghiệm được thực hiện trong khi con của quý vị ngủ, vì vậy tốt nhất là khi đến nơi 

thì bé còn thức nhưng đã mệt mỏi. Tốt nhất là nên đến sớm một chút để có đủ thời gian cho bé ăn 

và ổn định để bé ngủ trong giờ hẹn. Nếu em bé không ngủ, chuyên gia thính giác của quý vị có thể 

không hoàn tất được cuộc kiểm tra. 

 

Quý vị phải ở bên cạnh em bé của mình trong suốt quá trình thẩm định. Nếu quý vị có những đứa 

con khác, hãy sắp xếp để ai đó chăm sóc cho các cháu ở nhà hoặc ở nơi khác vì môi trường thử 

nghiệm phải được yên tĩnh ở mức tối đa.  

 

Cuộc thử nghiệm đôi khi có thể kéo dài tới ba giờ đồng hồ nếu em bé không nằm yên. Chúng tôi đề 

nghị là quý vị nên dành ra một buổi sáng hoặc buổi chiều, tùy thuộc vào thời điểm cuộc hẹn của 

quý vị đã được lên lịch. Quý vị có thể muốn mang theo một người hỗ trợ với mình. 

 



Tài liệu này có thể được cung cấp ở các dạng khác theo yêu cầu cho người khuyết tật. 
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Điều gì sẽ xảy ra sau cuộc thẩm định? 
 

Chuyên gia thính giác nhi khoa sẽ có thể thông báo cho quý vị biết về kết quả thử nghiệm và giải 

thích ý nghĩa của các kết quả này, thường là trong cùng một ngày. 

 

Nếu con của quý vị bị phát hiện có bất kỳ vấn đề gì với thính giác, quý vị sẽ được giới thiệu đến các 

dịch vụ thích hợp để thảo luận về các lựa chọn điều trị và hỗ trợ. Với sự cho phép của quý vị, một 

báo cáo sẽ được gởi đến các dịch vụ này và một bản sao cũng sẽ được gởi đến quý vị, bác sĩ gia 

đình và/hoặc y tá chăm sóc sức khỏe của bé. 

 

Các thông tin có sẵn để hướng dẫn các gia đình có con bị mất thính giác. Các thông tin này sẽ được 

trao cho quý vị để giúp quý vị lựa chọn và quyết định về các dịch vụ cần thiết cho con mình. Ngoài 

ra còn có những chỉ dẫn thực tiễn và nối kết đến các dịch vụ hỗ trợ khác cho quý vị và con của  

quý vị. 

 

Chi phí 
 

Cuộc thẩm định này miễn phí cho người có thẻ Medicare. Đối với những cư dân ngoại quốc, bao 

gồm người mang chiếu khán 457, một khoản phí sẽ được áp dụng cho mỗi lần sử dụng dịch vụ. Số 

tiền này được duyệt lại vào đầu mỗi năm tài chánh. Quý vị sẽ được thông báo về khoản phí này vào 

thời điểm lấy buổi hẹn. Quý vị có thể khai khấu trừ qua bảo hiểm y tế tư của mình.  

 

Muốn truy cập thêm thông tin về các điều kiện cần hội đủ để sử dụng dịch vụ, xin vui lòng liên lạc 

với Phòng Tài Vụ tại bệnh viện qua số 6456 0033 hoặc email: 

PCH.PatientBilling@health.wa.gov.au. 

 

Trợ giúp 
 

Cuộc thử nghiệm thường được thực hiện tại Perth. Nếu sinh sống bên ngoài khu vực đô thị, quý vị 

sẽ được cung cấp thông tin về cách tiếp cận với Chương Trình Trợ Giúp Di Chuyển cho Bệnh Nhân 

(Patient Assisted Transport Scheme) (PATS). 

 

Nếu quý vị chọn gặp một chuyên gia thính giác tư nhân, chi phí có thể được áp dụng và quý vị sẽ 

phải thảo luận về các khoản lệ phí với cơ sở cung cấp dịch vụ thính giác. Không phải tất cả các 

trung tâm thính giác đều cung cấp việc thử nghiệm chuyên biệt cho nhóm tuổi này, vì vậy điều quan 

trọng là quý vị nên hỏi xem họ có thực hiện việc thử nghiệm ABR chẩn đoán cho trẻ sơ sinh hay 

không. Tốt hơn nên yêu cầu các nhân viên gởi báo cáo đến dịch vụ kiểm tra thính giác cho trẻ sơ 

sinh để chương trình này biết rằng em bé của bạn đã được theo dõi thích đáng. 

  

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc bận tâm nào, xin vui lòng liên lạc với phòng kiểm tra thính giác 

cho trẻ sơ sinh ở số 6456 0037 hoặc y tá sức khỏe cộng đồng của quý vị để nhận được mọi hỗ trợ 

mà quý vị cần. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, và điều vô cùng quan trọng là em bé của quý vị đến 

tham dự. 
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