Kūdikio
klausos patikra
Kūdikiams, kuriems suteikta specialioji arba intensyvioji
priežiūra (NICU)

Kūdikio klausos patikra
Pirmosiomis gyvenimo savaitėmis jūsų kūdikiui bus
pasiūlyta įvairių sveikatos patikrų. Jas sudaro ir klausos
patikra. Testui pasitelkiami du paprasti metodai naujagimių
klausai tikrinti.
Kam tikrinti mano kūdikio klausą?
Maždaug trys iš 1 000 kūdikių, kurie praleido mažiausiai dvi
dienas specialiosios kūdikių priežiūros skyriuje arba naujagimių
intensyviosios priežiūros skyriuje (NICU) negirdi viena arba
abiem ausimis. Įvertinti, ar kūdikis yra kurčias, nėra paprasta.
Ši klausos patikra suteikia galimybę iš anksto nustatyti, ar kūdikiai
girdi normaliai. Ankstyvas kurtumo nustatymas yra svarbus vaiko
raidai. Tai taip pat padeda iš anksto suteikti tėvams pagalbos
ir informacijos.

Ar yra tikimybė, kad mano kūdikis yra praradęs klausą?
Pastebėti keli žinomi veiksniai, kurie padidina tikimybę, kad kūdikis
yra praradęs klausą.
Jie nurodyti toliau:
•	Kūdikiui reikia specialiosios arba intensyviosios priežiūros
ankstyvoje kūdikystėje.
•	Kai kurie negalavimai. Daugiau informacijos apie juos klauskite
pediatro (kūdikių gydytojo).
•	Kiti kūdikio šeimos nariai, įskaitant senelius, tetas ir dėdes, turėjo
klausos negalią nuo gimimo arba nuo labai ankstyvos vaikystės.
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Kada ir kur atliekama patikra?
Patikra paprastai atliekama prieš kūdikį išrašant iš ligoninės. Jei
tai neįmanoma, susisieksime su jumis ir susitarsime su jumis kur
ir kada ją atlikti.

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

Kaip atliekama klausos patikra?
Klausos patikrą atlieka kvalifikuotas klausos tikrintojas. Kūdikio
klausos patikra atliekama dviem pagrindiniais būdais:
1 Automatizuota otoakustine emisija (AOAE)
•	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.
2	Automatizuotos 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.
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Abu patikros būdai yra paprasti, visiškai saugūs ir neskausmingi.
Patikros metu galite būti su savo kūdikiu. Jei jūsų kūdikis yra
specialiosios kūdikių priežiūros skyriuje arba intensyviosios kūdikių
priežiūros skyriuje (NICU) ir ne visada galite jį aplankyti dienos
metu, galite duoti sutikimą, kad klausos patikra būtų atlikta be
jūsų dalyvavimo.

Kada sužinosiu klausos patikros rezultatus?
• Jei dalyvaujate klausos patikroje, rezultataus pranešime iš karto.
• Jei nedalyvaujate patikroje, rezultatus pateiksime netrukus
po patikros.

• J ei jums kyla abejonių arba klausimų apie kūdikio rezultatus,
kreipkitės į Naujagimių klausos patikros programą, jos telefono
numeris nurodytas lankstinkuko gale.

Ką byloja rezultatai, jei klausos patikra nurodo aiškią
abiejų kūdikio ausų reakciją?
Tai reiškia, kad mažai tikėtina, jog jūsų kūdikis yra praradęs klausą.
Naujagimių klausos patikros programa yra itin patikimas būdas
anksti nustatyti klausos problemas. Vaikai gali prarasti klausą
vėliau, todėl svarbu tikrinti augančių vaikų klausą.
Po antrosios klausos patikros pateiksime jums du garsų kontrolinius
sąrašus. Jie nurodo, į kokius garsus kūdikis turi reaguoti ir
skleisti augdamas.
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Net jei patikra užfiksuoja aiškią reakciją, vaiką reikia tikrinti toliau.
Jeigu jums kyla kokių nors abejonių dėl vaiko klausos, pasitarkite
slauge arba bendorsios praktikos gydytoju (šeimos gydytoju).
Galima tikrinti bet kokio amžiaus vaiko klausą.

Ką byloja rezultatai, jei klausos patikra nenurodo
aiškios vienos arba abiejų kūdikio ausų reakcijos?
Tai taip pat yra dažnas atvejis, kuris nebūtinai reiškia, kad jūsų
kūdikis turi klausos negalią.
Kūdikio klausą gali būti sunku patikrinti dėl kelių priežasčių:
• Patikros metu kūdikis buvo neramus.
• P
 o gimimo ausyje gali būti skysčio arba laikinas kamštis. Tai
normalu ir netrukus praeis.
• Patikros metu galėjo girdėtis foninis triukšmas.
Su kūdikiu turėsite ateiti į audiologijos kliniką (klausos kliniką), kur

bus atlikta papildomų testų kūdikio klausai patikrinti. Įteiksime jums
lankstinuką, nurodantį visas procedūras.

4 puslapis

Kokia tikimybė, kad mano kūdikis yra praradęs klausą?
Dauguma kūdikių aiškiai reaguoja į garsą patikros metu, o paskesnius
testus atlieka audiologas (klausos specialistas). Tačiau yra galimybė,
kad jūsų kūdikis yra praradęs klausą. Maždaug trys iš 1 000 kūdikių,
kurie praleido bent dvi dienas intensyviosios priežiūros skyriuje, turi
klausos problemų.

Anksti išsiaiškinę, kad jūsų kūdikis yra praradęs klausą, nuo pat
pradžiu 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 lankstinko gale.
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Turinį pateikė NHS Naujagimių klausos patikros programa
Nacionalinis patikros komitetas, JK

