Vizita bebeluşului
dumneavoastră la
Clinica de audiologie
(Clinica specializată
pe probleme de auz)

Bebeluşul dumneavoastră a fost îndrumat către Clinica
de audiologie (Clinica specializată pe probleme de auz)
pentru teste auditive suplimentare. Clinica de audiologie
este dotată cu echipamente speciale pentru testarea
auzului bebeluşului dumneavoastră. Această broşură
explică de ce sunt necesare şi ce presupun aceste teste.
Medicul audiolog (o persoană specializată pe probleme de auz)
efectuează la Clinica de audiologie testul auditiv, care vă va oferi
mai multe informaţii despre auzul bebeluşului dumneavoastră.
Testele efectuate din timp vă vor ajuta să aflaţi dacă bebeluşul
dumneavoastră suferă de o deficienţă auditivă, încă de la o vârstă
foarte fragedă. Acest lucru este important pentru dezvoltarea
sa ulterioară.
De asemenea, înseamnă că părinţii pot beneficia de informaţii şi
sprijin într-un stadiu timpuriu.
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De ce bebeluşul meu necesită mai multe teste?

Mulţi bebeluşi necesită mai multe teste deoarece primul test de
screening auditiv efectuat nu a prezentat un rezultat clar la una sau
la ambele urechi. Acest lucru este frecvent şi poate avea alte cauze
decât o deficienţă de auz.
• Este posibil ca bebeluşul dumneavoastră să fi fost prea agitat în
momentul testului de screening.
• Bebeluşul poate avea lichid în urechi sau un blocaj temporar
după naştere.

• Este posibil să fi existat prea mult zgomot de fond în momentul
efectuării testului de screening.
Recomandarea unor teste suplimentare nu înseamnă neapărat
că bebeluşul dumneavoastră are o deficienţă de auz.

Care este probabilitatea ca bebeluşul meu să aibă
o deficienţă de auz?
Majoritatea bebeluşilor testaţi într-o clinică de audiologie nu au
probleme de auz.
Cu toate acestea, bebeluşul dumneavoastră poate avea
o deficienţă de auz. În general, unul până la doi bebeluşi din fiecare
1.000 se naşte cu o deficienţă de auz la una sau la ambele urechi.
Depistarea timpurie a unei deficienţe de auz înseamnă că
dumneavoastră şi copilul dumneavoastră veţi primi recomandări
şi sprijin încă de la început.

pagina 2

Se pare că bebeluşul meu răspunde la sunet.
Este necesar ca bebeluşului meu să i se efectueze
teste suplimentare?

Este important să vă prezentaţi la programare, 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.

Ce teste vor fi efectuate la Clinica de audiologie?

Testele efectuate la Clinica de audiologie vor fi la fel ca cele
utilizate pentru testul de screening al bebeluşului dumneavoastră,
dar vor putea să ofere mai multe informaţii detaliate despre auzul
bebeluşului dumneavoastră. Testele se efectuează de regulă în
timp ce bebeluşul doarme sau stă liniştit.
1 Test de emisie otoacustică (OAE)

• Examinatorul amplasează o mică piesă auriculară cu capăt
moale în partea externă a urechii bebeluşului dumneavoastră.
• Piesa auriculară transmite sunete de tip clic 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 testare poate capta acest ecou.

2 Testul de răspuns auditiv al trunchiului cerebral (ABR)

• Audiologul amplasează senzori mici pe capul bebeluşului.
• Pe urechile bebeluşului se aşează un set de căşti şi se
porneşte o serie de sunete de tip clic.
• Un computer măsoară cât de bine răspund urechile
bebeluşului dumneavoastră la sunet.
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Programarea durează de obicei între una până la două ore. Acest
timp include timpul necesar pentru liniştirea dumneavoastră. Testele
nu vor fi dureroase sau incomode pentru bebeluşul dumneavoastră.
Pe durata testelor puteţi rămâne alături de bebeluşul dumneavoastră.

Ce se va întâmpla după teste?

Audiologul dumneavoastră vă va spune când vor fi disponibile
rezultatele testelor. Uneori va fi necesară repetarea acestui test
la o dată ulterioară. La primirea rezultatelor, Clinica de audiologie
este în măsură să vi le explice.
Dacă aveţi îngrijorări legate de rezultate, sau dacă aveţi întrebări,
contactaţi Clinica de audiologie. Detaliile de contact sunt indicate
pe verso-ul acestei broşuri.

Ce se întâmplă dacă testele înregistrează un răspuns
puternic la ambele urechi ale bebeluşului?

Aceasta înseamnă că este puţin probabil ca bebeluşul să aibă
o deficienţă de auz. 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
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.
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Ce se întâmplă dacă testele tot nu înregistrează
un răspuns puternic la una sau la ambele urechi
ale bebeluşului?

Dacă se întâmplă acest lucru, audiologul dumneavoastră vă va
explica cum se interpretează rezultatele. Pot fi necesare teste
suplimentare pentru a afla informaţii clare despre auzul bebeluşului
dumneavoastră. Există tipuri şi niveluri diferite de deficienţe de auz.
Rezultatele testelor efectuate la clinică vor ajuta medicul audiolog să
vă ofere informaţiile şi sprijinul de care aveţi nevoie dumneavoastră
şi bebeluşului dumneavoastră.

Unde pot găsi informaţii suplimentare?

Pentru informaţii suplimentare despre testul de screening auditiv
al bebeluşului dumneavoastră, contactaţi Programul de screening
auditiv pentru nou-născuţi; numărul de telefon este indicat pe
verso-ul acestei broşuri.
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