
Kūdikio apsilankymas 
audiologijos klinikoje 
(klausos klinika)





Kūdikį nukreipė į audiologijos kliniką (klausos kliniką) 
papildomiems testams. Šioje klinikoje dirba klausos 
specialistai, turintys specialios įrangos, kuria galima 
pamatuoti kūdikio klausą. Šiame lankstinuke paaiškinama, 
kodėl tai būtina ir kokios procedūros atliekamos.
Audiologas (klausos specialistas) atlieka klausos patikrą audiologijos 
klinikoje, kuri suteikia jums daugiau informacijos apie kūdikio klausą.

Jei kūdikis turi klausos negalią, atlikus ankstyvus patikrinimus tėvai 
apie tai sužinos pačioje kūdikio gyvenimo pradžioje. Tai labai svarbu 
vaiko raidai.

Tai taip pat padeda tėvams iš anksto gauti pagalbos ir informacijos.
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Kodėl mano kūdikiui reikia papildomų testų?
Daugeliui kūdikių reikia papildomų testų, nes pirmieji klausos 
patikros testai neužfiksavo aiškios reakcijos vienoje arba abejose 
ausyse. Tai dažnas atvejis, kurį gali lemti įvairūs veiksniai, nesusiję 
su kurtumu.

• Patikros metu kūdikis galėjo buvo neramus.
• Po gimimo kūdikio ausyje galėjo būti skysčio arba laikinas kamštis.
• Patikros metu patalpoje galėjo girdėtis pernelyg garsus 

foninis triukšmas.
Siuntimas tolesniems tyrimams nebūtinai reiškia, kad jūsų kūdikis 
turi klausos negalią.

Kokia tikimybė, kad mano kūdikis negirdi?
Dauguma audiologijos klinikoje tiriamų kūdikių neturi 
klausos sutrikimų.

Tačiau yra galimybė, kad jūsų kūdikis yra praradęs klausą. Iš viso 
vienas ar du kūdikiai iš 1 000 gimsta su vienos ar abiejų ausų kurtumu.

Tai anksti išsiaiškinus jums ir jūsų kūdikiui bus suteikta konsultacija 
ir pagalba nuo pat pradžių.
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Panašu, kad mano kūdikis reaguoja į garsą. Ar vis tiek 
reikia tolesnių tyrimų?
Apsilankyti svarbu. Taip yra todėl, kad klausos negalią turintys 
kūdikiai paprastai reaguoja į kai kuriuos garsus. Svarbu kuo skubiau 
išsiaiškinti, ar kūdikis yra praradęs klausą.

Kokius tyrimus atlieka audiologijos klinikoje?
Audiologijos klinikoje bus atliekami panašūs testai, kurie buvo 
atliekami kūdikio patikros metu, bet jie atskleis išsamesnę 
informaciją apie kūdikio klausą. Testai paprastai atliekami kūdikiui 
miegant arba nurimus.

1  Otoakustinės emisijos (OAE) testai
• Audiologas įdeda mažą minkštą ausinę į išorinę kūdikio 

ausies dalį.
• Ausinė skleidžia ausiai spragsėjimo garsus.
• Kai ausis išgirsta garsą, vidinėje ausyje, vadinamoje sraigėje, 

pasigirsta aidas.
• Patikros įranga gali užfiksuoti šį aidą.

2  Smegenų kamieno reakcijos į garsą (ABR) testas
• Audiologas uždeda kūdikiui ant galvos mažus jutiklius.
• Kūdikiui ant ausų uždedamos minkštos ausinės, pro kurias 

pasigirsta spragsėjimų serija.
• Kompiuteris matuoja, kaip kūdikio ausys reaguoja į garsus.
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Vizitas trunka maždaug nuo vienos iki dviejų valandų. Per šį laiką 
reikia nuraminti kūdikį. Nė vienas iš patikros būdų nėra skausmingas 
ar nemalonus kūdikiui. Patikros metu galėsite būti su savo kūdikiu.

Kas vyksta po testų?
Audiologas nurodo, kada bus žinomi testų rezultatai. Kartais testus 
reikia pakartoti vėliau. Kai gausite audiologijos klinikos rezultatus, 
jie jums bus paaiškinti.

Jei abejojate dėl testų arba turite klausimų, kreipkitės į audiologijos 
kliniką. Kontaktinę informaciją galite rasti šiame lankstinuke.

Kas nutiks, jei testai užfiksuos stiprią abiejų kūdikio 
ausų reakciją?
Tai reiškia, kad mažai tikėtina, jog jūsų kūdikis yra praradęs klausą. 
Vaikai gali prarasti klausą vėliau, todėl svarbu tikrinti augančių vaikų 
klausą. Po klausos testo pateiksime jums du Kontrolinius sąrašus 
su garsais, į kuriuos turėtų reaguoti jūsų kūdikis, ir garsų tipais, 
kuriuos jis turėtų pradėti skleisti augdamas. 

Jeigu jums kyla kokių nors abejonių dėl vaiko klausos, pasitarkite 
su slauge arba bendrosios praktikos gydytoju (šeimos gydytoju). 
Galima tikrinti bet kokio amžiaus vaiko klausą.
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Kas bus, jei testai vis tiek neužfiksuos stiprios vienos 
ar abiejų kūdikio ausų reakcijos?
Tokiu atveju audiologas paaiškins, ką reiškia rezultatai. Tolesniam 
kūdikio klausos tyrimui gali prireikti papildomų testų. Būna įvairių tipų 
ir skirtingų laipsnių klausos sutrikimų. Klinikoje atliktų testų rezultatai 
padės audiologui užtikrinti, kad jūs ir jūsų kūdikis gautų tinkamos 
pagalbos ir informacijos.

Kur gauti daugiau informacijos?
Jei norite sužinoti daugiau apie savo kūdikio klausos patikrą, 
galite susisiekti su Naujagimių klausos patikros programa telefono 
numeriu, kuris yra nurodytas šio lankstinuko gale.
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Turinį pateikė NHS Naujagimių klausos patikros programa / Nacionalinis 
patikros komitetas, JK


