
Detectarea timpurie
a hipoacuziei
în Castilla y León



Guvernul regional din Castilla y León le oferă tuturor

copiilor născuți în regiunea noastră

posibilitatea de a știi dacă aud bine sau nu.

Acest lucru se face printr-un test simplu.

Acest test face parte din Programul de detectare timpurie

și din cel de Asistență integrală pentru hipoacuzie la copii

în Castilla y León.

Este important să se efectueze testul pentru că:

• Îți permite să știi dacă bebelușul tău are probleme de auz.

Câteodată, se poate ca bebelușul să reacționeze la sunete,

însă auzul său să nu funcționeze corect.

• Surzenia la nou-născuți este rar întâlnită,

Să vă trăiască copilul!

De ce este important să
se efectueze testul?

Detectarea timpurie
Înseamnă descoperirea
unei boli înainte de a avea
simptome.

Hipoacuzie
Pierderea într-o anumită
măsură a capacității de a
auzi. Poate afecta o ureche
sau ambele urechi.

Integrală
Totală,
completă.



însă consecințele sale sunt foarte importante.

Un copil care nu aude are multe probleme

în a învăța să vorbească

sau a comunica cu cei din jur,

ceea ce îl va afecta pe tot parcursul vieții.

• Cu cât afli mai repede dacă bebelușul nu aude bine, cu atât

mai repede se va putea trata, iar copilul se va dezvolta mai bine.

În spital, toți nou-născuții

sunt testați.

Dacă nu doriți să vă testați copilul,

informați medicul.

Este important să-i spuneți pediatrulu

dacă aveți rude care sunt surde.



În ce constă testul?

¿Dónde y cuándo se realiza la prueba?

Testul constă în punerea unei căști în

urechea copilului

atunci când acesta doarme sau este liniștit.

Astfel, când copilul aude bine,

se notează automat

sunetul care ajunge în urechea sa.

• Testul se efectuează când bebelușul este în spital.

• Dacă nu se poate face testul

în timp ce copilul vostru este în spital,

trebuie să vorbiți cu secția de ORL din spital,

fiindcă această secție efectuează testul,

și vă va oferi informații.

ORL
Ramura medicinei care se
ocupă cu bolile urechii,
nasului și gâtului.



Când sunt disponibile rezultatele?

• Un rezultat bun înseamnă că bebelușul vostru aude bine,

caz în care spitalul

va pune o ștampilă în carnetul de sănătate al copilului.

Astfel, pediatrul va știi

că s-a efectuat testul.

• Un rezultat prost:

nu înseamnă că bebelușul vostru nu aude bine,

ci că este necesar un control mai amănunțit,

iar testul trebuie repetat

înainte ca bebelușul să împlinească o lună.

Cum să observați în continuare auzul
copilului vostru?

Chiar dacă rezultatul a fost unul bun,

pot apărea probleme în viitor.

Din acest motiv, este foarte important

să observați bebelușul atunci când este liniștit

și într-un spațiu fără prea mult zgomot



și să răspundeți la aceste întrebări,

în funcție de vârsta copilului.

Dacă răspunsul la întrebări este NU,

înseamnă că bebelușul vostru nu aude bine

și trebuie să luați legătura cu pediatrul.

Între 0 și 3 luni:

Bebelușul se sperie, clipește, se oprește sau se trezește

la un zgomot puternic și neașteptat?

Între 3 și 6 luni:

Bebelușul își îndreaptă privirea către un sunet interesant

precum vocea mamei sau o zornăitoare?

Între 6 și 12 luni:

Când te afli în spatele său și îi pronunți ușor numele,

bebelușul se întoarce către tine?

Între 12 și 15 luni:

Bebelușul arată către sau se uită la obiecte

și la rude atunci când li se spune numele?



Acest text urmează orientările internaționale ale IFLA pentru materiale ușor

de citit de către persoane cu dificultăți de înțelegere a textului.

Acesta a fost aprobat de persoanele cu dizabilități intelectuale.

A primit aprobarea din partea Asociației pentru materiale ușor de citit din

Castilla y León.

Între 15 și 24 de luni:

Bebelușul înțelege indicații simple?

De exemple, dacă-i spui „dă-mi mingea”, ți-o dă?

Între 2 și 3 ani:

Când copilul vorbește, se înțelege ce cuvinte spune?

Răspunde la întrebări simple?

Dacă nu sunteți siguri că bebelușul vostru aude bine,
discutați cu pediatrul.


