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Kūdikio klausos patikra
Teiksime reguliarias kūdikio klausos patikras, kol jūsų 
kūdikis bus išrašytas iš ligoninės. Šiam testui pasitelkiami 
greiti ir paprasti metodai, kuriais tikrinama visų 
naujagimių klausa.

Kam tikrinti mano kūdikio klausą?
Vienas ar du kūdikiai iš 1 000 gimsta su vienos ar abiejų ausų 
kurtumu. Įvertinti, ar kūdikis yra kurčias, nėra paprasta. Ši 
klausos patikra suteiks galimybę iš anksto nustatyti, ar kūdikis 
girdi normaliai. Ankstyvas kurtumo nustatymas yra svarbus vaiko 
raidai. Tai taip pat padeda iš anksto suteikti tėvams pagalbos 
ir informacijos.

Nė vienas mano šeimos narys neturi klausos 
negalios. Ar mano kūdikiui vis tiek reikia atlikti 
klausos patikrą?
Taip. Svarbu tikrinti visus kūdikius. Dauguma kūdikių, gimę su 
kurtumu, gimsta šeimose, kuriose nėra klausos negalios istorijos.

Ar klausos patikra yra skausminga kūdikiui?
Ne. Ji nėra skausminga ar nemaloni. Patikra atliekama kūdikiui 
miegant ant nurimus.

Kaip atliekama klausos patikra?
•  Kvalifikuotas klausos tikrintojas atlieka klausos patikrą.
•  Ši patikra vadinama automatizuota otoakustine emisija (AOAE).
•  AOAE patikra trunka vos kelias minutes. Patikros metu galite būti 

su savo kūdikiu.
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•  Tikrintojas įdeda mažą minkštą ausinę į išorinę kūdikio ausies 
dalį. Ausiai skleidžiami spragsėjimo garsai.

•  Kai ausis išgirsta garsą, vidinėje ausyje, vadinamojoje sraigėje, 
pasigirsta aidas.

• Patikros įranga gali užfiksuoti šį aidą.

Kada sužinosiu klausos patikros rezultatus?
Rezultatus pateiksime patikros metu. Jei jums kils neaiškumų 
arba klausimų apie kūdikio rezultatą, kreipkitės į Naujagimių 
klausos patikros programą. Telefono numeris nurodytas šio 
lankstinuko gale.

Kai kuriems kūdikiams reikia atlikti antrą 
klausos patikrą
Kodėl mano kūdikiui reikia atlikti antrą klausos patikrą?
Antrąją klausos patikrą reikia atlikti, nes pirmosios patikros metu 
neužfiksuota aiški abiejų kūdikio ausų reakcija. Tai nebūtinai 
reiškia, kad jūsų kūdikis turi klausos negalią.

Antrąją klausos patikrą paprastai reikia atlikti todėl, kad:

•  Patikros metu kūdikis buvo neramus.
•  Patikros metu galėjo girdėtis foninis triukšmas.
•  Po gimimo kūdikio ausyje galėjo būti skysčio arba laikinas 

kamštis. Tai pasitaiko labai dažnai, bet praeina.

Kur bus atliekama antroji patikra?
Antroji kūdikio patikra paprastai atliekama prieš paliekant ligoninę. 
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Kaip atliekama antroji klausos patikra?
Antroji patikra gali būti atliekama taip pat kaip pirmoji 
automatizuota otoakustinė emisija (AOAE). AOAE patikra 
trunka vos kelias minutes.

Jūsų kūdikiui gali būti atlikta ir kita patikra. Ji vadinama 
automatizuota smegenų kamieno reakcijos į garsą (AABR) patikra.

• Tikrintojas uždeda ant kūdikio galvos ir kaklo tris mažus jutiklius.
• Kūdikiui ant ausų uždedamos minkštos kūdikiams pritaikytos 

ausinės, pro kurias pasigirsta spragsėjimų serija.
• Klausos patikros įranga mums praneša, kaip kūdikis reaguoja 

į garsą.

• AABR patikra trunka nuo 5 iki 30 minučių.
Patikros metu galite būti su savo kūdikiu. Nė vienas iš patikros 
būdų nėra skausmingas ar nemalonus kūdikiui. Jie paprastai 
atliekami kūdikiui miegant arba nurimus.

Kaip pasiruošti antrajai kūdikio patikrai?
Patikrą lengviau atlikti, kai kūdikis miega. Nesijaudinkite, jei kūdikis 
neramus. Tikrintojas supranta, kad kūdikį nelengva užmigdyti. Šie 
patarimai gali padėti nuraminti kūdikį patikros metu: 

• Jei įmanoma, pamaitinkite kūdikį prieš pat patikrą.
• Pasirūpinkite priemonėmis, kuriomis galima užtikrinti kūdikio 

patogumą ir jį nudžiuginti.

Panašu, kad mano kūdikis reaguoja į garsą. Ar 
kūdikiui vis tiek reikia atlikti antrą klausos patikrą?
Po antrosios klausos patikros daugumai kūdikių nenustatomas 
kurtumas, bet vis tiek labai svarbu atlikti antrąją kūdikio klausos 
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patikrą. Taip yra todėl, kad klausos negalią turintys kūdikiai paprastai 
reaguoja į kai kuriuos garsus. Svarbu kuo skubiau išsiaiškinti, ar 
kūdikis yra praradęs klausą.

Ką byloja rezultatai, jei antroji patikra nurodo aiškią 
abiejų kūdikio ausų reakciją?
Tai reiškia, kad mažai tikėtina, jog jūsų kūdikis yra praradęs klausą. 
Nepamirškite, kad vaikai gali prarasti klausą vėliau, todėl svarbu 
tikrinti augančių vaikų klausą.

Po klausos patikros 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.

Ką byloja rezultatai, jei antroji patikra nenurodo 
aiškios vienos ar abiejų kūdikio ausų reakcijos?
Jei antroji patikra nenurodo aiškios vienos ar abiejų kūdikio ausų 
reakcijos, būsite nukreipti į audiologijos kliniką (klausos kliniką). 
Audiologijos klinikoje bus atlikti specialūs testai, pamatuosiantys 
kūdikio klausą. Tai taip pat yra dažnas atvejis, kuris nebūtinai reiškia, 
kad jūsų kūdikis turi klausos negalią.

Antroji patikra gali neužfiksuoti vienos ar abiejų kūdikio ausų reakcijos 
dėl įvairių priežasčių. Papildomi audiologo (klausos specialisto) testai 
suteiks daugiau informacijos apie kūdikio klausą.

Įteiksime jums lankstinuką, nurodantį visas procedūras.
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Kokia tikimybė, kad mano kūdikis yra praradęs klausą, 
jei antroji patikra neužfiksuoja aiškios reakcijos?
Dauguma kūdikiu aiškiai reaguoja į garsą antrosios patikros metu, 
o paskesnius testus atlieka audiologas. Tačiau yra galimybė, kad 
jūsų kūdikis yra praradęs klausą.

Valstybiniu mastu maždaug vienas kūdikis iš 25, kurie aiškiai 
nereaguoja į antrąją patikrą, gali negirdėti viena arba abiem ausimis. 
Išsiaiškinę, kad jūsų kūdikis yra praradęs klausą, nuo pat pradžių 
gausite konsultaciją ir pagalbą sau ir savo kūdikiui.

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


