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Vom oferi copilului dvs. un test de screening de rutină
înainte de externarea sa din spital. Acest test utilizează
metode simple şi rapide pentru a verifica auzul tuturor
nou-născuţilor.
De ce se testează auzul bebeluşului meu?

Unul până la doi bebeluşi din fiecare 1.000 se naşte cu o deficienţă
de auz la una sau la ambele urechi. Deficienţele de auz nu sunt
uşor de identificat la nou-născuţi. Testul de screening auditiv permite
ca aceşti copii cu deficienţe de auz să fie identificaţi timpuriu.
Identificarea timpurie este importantă pentru dezvoltarea copilului.
De asemenea, înseamnă că părinţii pot beneficia de sprijin şi
informaţii într-un stadiu timpuriu.

Nimeni din familia mea nu are o deficienţă de auz.
Tot este necesar ca bebeluşului meu să i se efectueze
testul de screening?
Da. Este important ca toţi bebeluşii să fie testaţi. Cei mai mulţi
bebeluşi care se nasc cu deficienţe de auz provin din familii care
nu au astfel de antecedente.

Testarea este dureroasă pentru bebeluşul meu?

Nu. Nu doare şi nu produce disconfort. Testul de screening se
efectuează de regulă în timp ce bebeluşul doarme sau stă liniştit.

Ce presupune testul de screening auditiv?

•	O persoană instruită în testarea auzului efectuează testul
de screening.
•	Testul poartă denumirea de Test de emisie otoacustică
automată (AOAE).
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•	Testul de screening OAE durează doar câteva minute. Puteţi sta
cu copilul dvs. în timpul efectuării testului de screening.
•	Examinatorul amplasează o mică piesă auriculară cu capăt
moale în partea externă a urechii bebeluşului dumneavoastră.
Sunete de tip clic sunt transmise în ureche.

•	În momentul în care partea internă a urechii, cunoscută sub numele
de cohlee, recepţionează un sunet, de regulă se produce un ecou.
• Echipamentul de screening poate capta acest ecou.

Când voi primi rezultatele testului de screening?

Veţi primi rezultatele imediat după finalizarea testării. Dacă aveţi
nelămuriri sau întrebări cu privire la rezultatul copilului dvs.,
contactaţi Programul de screening auditiv pentru nou-născuţi.
Numărul de telefon este indicat pe verso-ul acestei broşuri.

În cazul unor bebeluşi este necesară
efectuarea unui al doilea test auditiv
De ce bebeluşul meu are nevoie de un al doilea test
de screening auditiv?

La mulţi bebeluşi este necesară efectuarea unui al doilea test de
screening auditiv, deoarece primul test nu a indicat un răspuns clar
la ambele urechi ale acestuia. Acest lucru nu înseamnă neapărat
că bebeluşul dumneavoastră are o deficienţă de auz.
Câteva motive frecvente, altele decât deficienţa de auz, pentru
efectuarea unui al doilea test de screening sunt:
•	Este posibil ca bebeluşul dumneavoastră să nu fi stat liniştit în
momentul screeningului.
•	Este posibil să fi existat un zgomot de fond în momentul
efectuării testului de screening.

•	Bebeluşul poate avea lichid în ureche sau un blocaj temporar
după naştere. Acest lucru este foarte frecvent şi va trece cu timpul.
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Unde va fi efectuat al doilea test de screening?

Cea de-a doua testare a bebeluşului dumneavoastră va fi efectuată
înainte de externare.

Ce presupune cel de-al doilea test de screening auditiv?
Al doilea test de screening poate fi la fel ca primul test de
screening, adică un Test de emisie otoacustică automată (AOAE).
Testul de screening OAE durează câteva minute.
Bebeluşului dumneavoastră i se poate efectua şi alt tip de test
de screening. Acest test de screening este cunoscut ca Testul de
răspuns auditiv automat al trunchiului cerebral (AABR).
• Examinatorul amplasează trei senzori mici pe capul şi
ceafa bebeluşului.

• Pe urechile bebeluşului se aşează un set de căşti
supraauriculare moi speciale pentru bebeluşi şi se porneşte
o serie de sunete de tip clic.

• Echipamentul de screening auditiv indică cât de bine răspund
urechile bebeluşului la sunete.
• Testul de screening AABR poate dura între 5 şi 30 de minute.
Puteţi sta cu copilul dvs. în timpul efectuării testului de screening.
Niciunul dintre testele de screening nu este dureros şi nici nu
produce disconfort pentru bebeluşul dumneavoastră. Acestea se
efectuează de regulă în timp ce bebeluşul doarme sau stă liniştit.

Ce pot face pentru a-mi pregăti bebeluşul pentru al
doilea test de screening?
Testul de screening este mai uşor de efectuat dacă bebeluşul
doarme. Nu vă îngrijoraţi dacă bebeluşul nu se linişteşte.
Examinatorul auditiv va înţelege că este dificil să adormi un
copil mic. Următoarele îl pot ajuta pe bebeluşul dumneavoastră
să se liniştească în timpul testului de screening:
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• Dacă este posibil, hrăniţi-vă bebeluşul înainte de testul de screening.
• Asiguraţi-vă că aveţi lucrurile necesare pentru a face copilul
confortabil şi fericit.

Se pare că bebeluşul meu răspunde la sunet. De
ce bebeluşul meu are nevoie de un al doilea test
de screening auditiv?

După cel de-al doilea test de screening se constată că majoritatea
bebeluşilor nu au deficienţe de auz, dar este foarte important ca
bebeluşul dvs. să efectueze cea de-a doua testare. Acest lucru se
întâmplă deoarece bebeluşii care au o deficienţă de auz vor reacţiona
de obicei la unele sunete. Dacă bebeluşul dumneavoastră are o
deficienţă de auz, este important să aflaţi cât mai curând posibil.

Cum se interpretează rezultatele dacă al doilea test
de screening auditiv arată un răspuns clar la ambele
urechi ale bebeluşului meu?

Aceasta înseamnă că este puţin probabil ca bebeluşul să aibă
o deficienţă de auz. Nu uitaţi: copiii pot dezvolta sau dobândi
o deficienţă de auz mai târziu, de aceea este important să verificaţi
auzul bebeluşului dumneavoastră pe măsură ce creşte.
După testul de screening auditiv vă vom oferi două liste de control
cu sunetele la care bebeluşul ar trebui să reacţioneze şi tipurile de
sunete pe care ar trebui să le scoată pe măsură ce creşte.
Dacă vreodată aveţi orice îngrijorări în legătură cu auzul bebeluşului
dumneavoastră, trebuie să discutaţi despre acestea cu asistentul
medical comunitar sau cu medicul de familie. Auzul copilului
dumneavoastră poate fi testat la orice vârstă.

Ce se întâmplă dacă cel de-al doilea test de screening nu
arată un răspuns puternic la una sau la ambele urechi?
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Dacă cel de-al doilea test nu indică un răspuns clar la una sau la
ambele urechi, vi se va stabili o programare pentru a-l duce pe
bebeluşul dumneavoastră la o clinică de audiologie. La Clinica de
audiologie bebeluşului i se vor efectua teste speciale pentru măsurarea
auzului. Încă o dată, acest lucru se întâmplă adesea şi nu înseamnă
neapărat că bebeluşul dumneavoastră are o deficienţă de auz.
Pot exista o serie de alte motive pentru care cea de-a doua testare
nu a putut înregistra un răspuns clar la una sau la ambele urechi ale
bebeluşului dumneavoastră. Testele suplimentare efectuate de un
medic specialist în audiologie vă vor oferi informaţii mai bune despre
auzul copilului.
Veţi primi o broşură în care vi se va explica ce presupune acest lucru.

Care este probabilitatea ca bebeluşul meu să aibă
o deficienţă de auz dacă cel de-al doilea test de
screening nu înregistrează răspunsuri clare?

La majoritatea bebeluşilor se vor înregistra răspunsuri clare la cel
de-al doilea test de screening şi la orice teste ulterioare efectuate de
audiolog. Cu toate acestea, bebeluşul dumneavoastră poate avea
o deficienţă de auz.
La nivel naţional, aproximativ 1 din 25 de bebeluşi la care cel de-al
doilea test de screening nu a înregistrat răspunsuri clare poate avea
o deficienţă de auz la una sau la ambele urechi. Depistarea unei
deficienţe de auz la un bebeluş înseamnă că părintele şi copilul
primesc recomandări şi sprijin încă de la început.

Unde pot găsi informaţii suplimentare?

Pentru informaţii suplimentare despre testul de screening al
bebeluşului dumneavoastră contactaţi Programul de screening
auditiv pentru nou-născuţi; numărul de telefon şi detaliile de contact
sunt indicate pe verso-ul acestei broşuri.
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