Jūsu mazuļa
dzirdes skrīninga tests

Jūsu mazuļa dzirdes skrīninga tests
Mēs piedāvājam veikt parasto bērna dzirdes skrīninga
testu pirms bērna izrakstīšanas no slimnīcas. Šajā
testā tiek izmantotas ātras un vienkāršas metodes, lai
pārbaudītu visu jaundzimušo dzirdi.
Kādēļ nepieciešams mazuļa dzirdes skrīnings?
Viens līdz divi mazuļi no katriem 1000 bērniem piedzimst ar
dzirdes zudumu vienā vai abās ausīs. Nav viegli noteikt, ka
mazulis nedzird. Šis dzirdes skrīninga tests ļauj agrīni identificēt
tos mazuļus, kuriem ir dzirdes zudums. Kā zināms, agrīna
identificēšana ir svarīga bērna attīstībai. Tas arī nozīmē, ka
atbalstu un informāciju vecākiem var sniegt jau agrīnā posmā.

Neviens manā ģimenē nav nedzirdīgs. Vai manam
bērnam tomēr ir jāveic dzirdes skrīninga tests?
Jā. Ir svarīgi pārbaudīt visus mazuļus. Lielākā daļa mazuļu, kas
dzimuši ar dzirdes zudumu, piedzimst ģimenēs bez šādas vēstures.

Vai dzirdes skrīninga tests manam mazulim
būs sāpīgs?
Nē. Tas nesāp un nav nepatīkams. Skrīninga testu parasti veic,
kamēr bērns ir aizmidzis vai nomierinājies.

Kas ietilpst dzirdes skrīninga testā?
•	Apmācīts dzirdes skrīninga speciālists veic dzirdes skrīninga testu.
•	Šo testu dēvē par automātiskās otoakustiskās emisijas
(Automated Otacoustic Emissions - AOAE) testu.
1. lappuse

•	AOAE skrīninga tests aizņem tikai dažas minūtes. Jūs varat palikt
pie mazuļa, kamēr tiek veikts skrīninga tests.
•	Skrīninga speciālists ievieto mazu, mīkstu austiņu jūsu bērna
auss ārējā daļā. Ausī tiek raidīta klikšķoša skaņa.
•	Kad skaņa nonāk ausī, tās iekšējā daļa, ko sauc par auss
gliemezi, parasti rada atbalsi.
• Skrīninga ierīce var uztvert šo atbalsi.

Kad es saņemšu dzirdes skrīninga testa rezultātus?
Mēs izsniegsim jums rezultātus uzreiz pēc skrīninga testa. Ja jums
ir kādas bažas vai jautājumi par sava bērna rezultātiem, sazinieties
ar Jaundzimušo dzirdes pārbaudes programmu. Tālruņa numurs ir
norādīts šī bukleta aizmugurē.

Dažiem mazuļiem ir nepieciešams otrs
dzirdes tests
Kāpēc manam mazulim ir nepieciešams otrs
dzirdes skrīningatests?

Ļoti daudziem mazuļiem nepieciešams otrs dzirdes skrīninga tests,
jo pirmais skrīnings neuzrādīja skaidru rezultātu abām mazuļa
ausīm. Tas vēl nenozīmē, ka jūsu mazulis ir vājdzirdīgs.
Daži izplatīti iemesli, kas nav saistīti ar vājdzirdību, otram skrīninga
testam, ir šādi:
•	Jūsu mazulis skrīninga laikā bija nemierīgs.
•	Veicot skrīninga testu, iespējams, ir bijis fona troksnis.
•	Jūsu bērnam pēc dzemdībām ausī var būt šķidrums vai īslaicīgs
nosprostojums. Tas gadās bieži, un tas ar laiku pāriet.
2. lappuse

Kur tiks veikts otrais skrīninga tests?
Jūsu bērna otrais skrīnings parasti tiek veikts līdz brīdim, kad
dodaties prom no slimnīcas.

Kas ietilpst otrajā dzirdes skrīninga testā?
Otrais skrīninga tests var būt tāds pats kā pirmais skrīninga tests automātiskais otoakustiskās emisijas (AOAE) skrīninga tests.
AOAE skrīninga tests aizņem dažas minūtes.
Jūsu bērnam var veikt arī cita veida skrīninga testu. To sauc par
automatizētu smadzeņu saknes dzirdes reakcijas (Automated
Auditory Brainstem Response - AABR) skrīninga testu.
• Skrīninga speciālists pie mazuļa galvas un kakla pieliek trīs
mazus sensorus.
• Mīkstās austiņas, kas īpaši izgatavotas mazuļiem, tiek
novietotas virs bērna ausīm, un tajās tiek atskaņota virkne
klikšķu skaņu.
• Dzirdes skrīninga iekārta informē, cik labi bērna ausis reaģē
uz skaņu.
• AABR skrīninga tests var ilgt no 5 līdz 30 minūtēm.
Jūs varat palikt pie mazuļa, kamēr tiek veikts skrīninga tests.
Neviens no skrīninga testiem bērnam nav sāpīgs vai nepatīkams.
Parasti tie tiek veikti, kamēr bērns ir aizmidzis vai mierīgi guļ.

Kā sagatavot mazuli otrajam skrīninga testam?

Skrīninga testu ir vieglāk veikt, ja bērns ir aizmidzis. Neraizējieties,
ja nevarēsiet mazuli aizmidzināt. Dzirdes skrīninga speciālists
sapratīs, ka jaundzimušo ir grūti aizmidzināt. Tālāk teiktais var
palīdzēt iemidzināt mazuli skrīninga testa laikā.
3. lappuse

• Ja iespējams, pabarojiet mazuli īsi pirms skrīninga testa.
• Pārliecinieties, vai jums ir viss nepieciešamais, lai jūsu bērns
justos ērti un labi.

Šķiet, ka mans bērns reaģē uz skaņu. Vai manam
mazulim tomēr ir nepieciešams otrs dzirdes
skrīninga tests?
Lielākajai daļai mazuļu pēc otrā skrīninga testa netiek atklāts
dzirdes zudums, tomēr ir ļoti svarīgi, lai jūsu bērnam tiktu veikts otrs
skrīnings. Tas ir tāpēc, ka mazuļi, kuriem ir dzirdes zudums, parasti
reaģē uz dažām skaņām. Ja jūsu bērnam ir dzirdes zudums, ir
svarīgi to noskaidrot pēc iespējas drīzāk.

Ko nozīmē rezultāti, ja otrajā dzirdes skrīninga testā
ir skaidri redzama abu mana bērna ausu reakcija?
Tas nozīmē, ka jūsu mazulim visticamāk nav vājdzirdības.
Atcerieties, ka bērniem vājdzirdība var attīstīties vai to var iegūt
vēlāk, tāpēc ir svarīgi pārbaudīt bērna dzirdi augšanas laikā.
Pēc dzirdes skrīninga testa mēs jums iedosim divus skaņu
kontrolsarakstus, uz kurām jūsu bērnam būtu jāreaģē, un skaņu
veidus, kas viņiem būtu jāatšķir vēlāk.
Ja jums ir kādas bažas par bērna veselību, konsultējieties ar savu
ģimenes ārstu (plaša profila ārstu) vai iecirkņa medicīnas māsu.
Bērna dzirdi var pārbaudīt jebkurā vecumā.

Kas notiks, ja otrais dzirdes skrīninga tests neuzrāda
skaidru reakciju abās bērna ausīs?
Ja otrais tests neuzrāda skaidru reakciju vienā vai abās mazuļa
ausīs, jūs nosūtīs uz Audioloģijas klīniku (dzirdes klīniku).
4. lappuse

Audioloģijas klīnikā tiks veikti īpaši testi, lai izmērītu jūsu mazuļa

dzirdi. Atkārtojam, ka tā gadās bieži un tas nebūt nenozīmē, ka jūsu
mazulis ir vājdzirdīgs.

Iespējami ir arī vairāki citi iemesli, kāpēc otrais skrīnings nevarēja
fiksēt skaidru reakciju no vienas vai abām jūsu mazuļa ausīm.

Papildu pārbaudes, ko veiks audiologs (dzirdes speciālists), sniegs
precīzāku informāciju par bērna dzirdi.

Mēs jums iedosim brošūru ar paskaidrojošu informāciju.

Kāda ir iespējamība, ka manam mazulim varētu būt
dzirdes zudums, ja otrajā skrīninga testā netiek
reģistrēta skaidra reakcija?
Lielākajai daļai mazuļu otrajā skrīninga testā un turpmākajās

audiologa pārbaudēs tiek reģistrēta skaidra atbildes reakcija uz

skaņu. Tomēr pastāv iespēja, ka jūsu bērnam var būt dzirdes zudums.
Valsts mērogā aptuveni vienam no 25 mazuļiem, kuriem otrajā

skrīninga testā nav konstatēta skaidra atbildes reakcija, var būt

dzirdes zudums vienā vai abās ausīs. Konstatējot, ka jūsu bērnam

ir dzirdes zudums, jūs un jūsu bērns saņemsiet padomu un atbalstu
jau no paša sākuma.

Kur var iegūt plašāku informāciju?
Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par sava bērna dzirdes

skrīninga testu, varat sazināties ar Jaundzimušo dzirdes skrīninga
programmu; šī bukleta beigās ir norādīts tālruņa numurs
un kontaktinformācija.

5. lappuse

Saturu nodrošinājusi Jaundzimušo dzirdes skrīninga programma (Newborn Hearing
Screening Programme - NHS) / Nacionālā skrīninga komiteja, Apvienotā Karaliste

