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Your baby’s hearing screening shows that more 
testing is needed. Many babies who don’t pass 
the screening are found to have normal hearing. 
Yet, some babies are born with a permanent 
hearing loss. It is important that a special 
diagnostic hearing test be done by an 
audiologist who is trained to work with babies.

How to follow-up after not passing newborn hearing screening:
1. Call your baby’s doctor for a referral and help getting a follow-up hearing test

with an audiologist who works with babies and has the special equipment.
• Talk to your baby’s doctor about the option of testing for Cytomegalovirus

(CMV) prior to 21 days of age.

2. And/or call your insurance company and tell them that your baby needs a
“diagnostic hearing test”. Ask what you need to do to get the test paid for by
insurance.

3. If you need help locating an audiologist near you: Call University of Illinois at
Chicago - Specialized Care for Children at: (800) 322-3722 or log onto
www.ehdi-pals.org for a national listing of pediatric audiologists.

4. Call the pediatric audiologist and make an appointment.

5. At the appointment with the pediatric audiologist:
•  Confirm the audiologist takes your insurance, medical card and/or Specialized

Care for Children.
• Have the audiologist send the test results to your baby’s doctor and to the

Illinois Department of Public Health.
Pediatric Audiologist:
health care provider who has 
special training and equipment for 
testing babies.

Babies are tested for 
hearing loss at birth. 
Knowing how 
much a baby 
can hear as 
early in life 
as possible 
means your 
child will not 
miss out on communication 
and important learning 
experiences.

• Screen hearing no
later than 1 month

• Identify a hearing
loss no later than
3 months

• Connect to
intervention and
services no later
than 6 months

Program Goals:

If your baby did not pass the 
newborn hearing screening, a 
follow-up hearing test is the 
only way to find out if there 

is a hearing loss.
If your baby did not pass the newborn 
hearing screening, a follow-up hearing 

test is the only way to find out if there is 
a hearing loss.

The sooner you 
start, the further 

they get.

Next Steps for Newborn
Hearing Screening
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Professionals who may 
work with your baby:
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Pregnant women who contract CMV can pass the virus to their unborn baby, which 
can result in multiple disabilities including: hearing loss, vision loss, poor brain 
growth, cerebral palsy, epilepsy, and in rare cases, fetal death. If your infant did not 
pass the newborn hearing screening in the hospital, discuss the options for testing 
for CMV prior to 21 days of life.

Otolaryngologist or 
Otologist:
medical doctor who specializes in 
the problems of the ear, nose and 
throat and is sometimes called an 
ENT doctor.
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Tầm soát thính giác của con quý vị cho thấy cần làm 
thêm các kiểm tra. Nhiều trẻ không đạt kết quả tầm 
soát nhưng lại có thính giác bình thường. Nhưng, 
một số trẻ bị mất thính giác bẩm sinh. Cần có bác sĩ 
thính giác được đào tạo khám bệnh cho trẻ em tiến 
hành kiểm tra đặc biệt chẩn đoán thính giác.

Cách theo dõi sau khi trẻ không đạt kết quả tầm soát thính giác:
1. Hãy gọi cho bác sĩ của con quý vị để được giới thiệu và giúp kiểm tra theo dõi thính

giác với một bác sĩ thính giác chuyên khám cho trẻ em và có thiết bị đặc biệt.
• Trao đổi với bác sĩ của con quý vị về lựa chọn kiểm tra Vi-rút Cytomegalo (CMV)

trước 21 ngày tuổi.

2.  Và/hoặc gọi cho công ty bảo hiểm của quý vị và thông báo rằng con quý vị cần làm
“kiểm tra thính giác chẩn đoán”. Hỏi xem quý vị cần làm gì để được bảo hiểm chi trả
cho kiểm tra này.

3. Nếu quý vị cần giúp đỡ tìm một bác sĩ thính giác gần nhà quý vị: Hãy gọi cho Ban
Chăm Sóc Trẻ Em Đặc Biệt - của Đại Học Illinois tại Chicago theo số: (800) 322-3722
hoặc đăng nhập vào www.ehdi-pals.org để xem danh sách các bác sĩ thính giác nhi
khoa trên toàn quốc.

4.  Gọi điện cho bác sĩ thính giác nhi khoa và hẹn thăm khám.

5.  Tại cuộc hẹn thăm khám với bác sĩ thính giác nhi khoa:
• Xác nhận bác sĩ thính giác nhận thẻ bảo hiểm, y tế và/hoặc Chăm Sóc Đặc Biệt Cho

Trẻ Em.
• Yêu cầu bác sĩ thính giác gửi kết quả kiểm tra cho bác sĩ của con quý vị và cho Sở

Y Tế Công Cộng Illinois.

Trẻ sơ sinh được kiểm tra thính 
giác ngay khi mới sinh. 
Sớm biết tình 
trạng thính 
giác của 
con quý 
vị thì con 
quý vị sẽ 
không bị lỡ những 
trải nghiệm giao tiếp và học tập 
quan trọng.

Bắt Đầu Càng Sớm, 
Trẻ Càng Được  
Hỗ Trợ Nhiều.

Phụ nữ mang thai nhiễm CMV có thể truyền vi-rút này sang thai nhi, có thể gây 
ra nhiều khuyết tật gồm: mất thính giác, mất thị giác, kém phát triển não, bại não, 
động kinh, và trong những trường hợp hiếm hoi, tử vong thai nhi. Nếu con quý vị 
không đạt kết quả tầm soát thính giác lúc mới sinh trong bệnh viện, hãy thảo luận 
về việc xét nghiệm CMV trước 21 ngày tuổi.

Bác Sĩ Thính Giác Nhi Khoa:
nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe 
được đào tạo và có thiết bị đặc biệt 
để kiểm tra trẻ sơ sinh.

Những chuyên gia có thể 
làm việc với con quý vị:

Bác Sĩ Tai Mũi Họng hoặc 
Bác Sĩ Chuyên Khoa Tai:
bác sĩ chuyên về các vấn đề tai, mũi 
và họng và đôi khi được gọi là bác 
sĩ ENT.

For Information 
(Để Cung Cấp Thông Tin)

Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois
- Can Thiệp Sớm

You may call the automated helpline at:
(Quý vị có thể gọi đến đường dây trợ giúp tự động theo số:)

1-800-323-4769 (Voice/Thoại)
1-800-447-6404 (TTY)

www.dhs.state.il.us/EI

Illinois Department of Public Health 
(Sở Y Tế Công Cộng Illinois)
1-217-782-4733 (Voice/Thoại)

1-800-547-0466 (TTY)

Referrals and Resources 
(Giới Thiệu và Các Nguồn Lực)

Hospital Screening 
(Tầm Soát Tại Bệnh Viện)

Early Intervention 
(Can Thiệp Sớm)

1-800-322-3722 (Voice/Thoại)
dscc.uic.edu

(Open for English)
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