
Pанно откриване
на хипоакузията
в Castilla y León



Правителството на Castilla y León предлага

на всички деца, родени в нашия регион,

възможността да се установи дали чуват добре

или не.

Това се прави с обикновен тест.

Този тест е част от Програмата за ранно

откриване и цялостни грижи по отношение

Този тест е важно да се направи, защото:

• Позволява да се установи дали вашето бебе

има проблеми със слуха.

Понякога изглежда, че бебето реагира на звуци,

макар че слухът му не е наред.

Поздравяваме ви за раждането на
вашето дете!

Защо е важно да се направи
този тест?

Ранно откриване
Означава да се открие
заболяването преди да
има симптоми.

Хипоакузия
Частична загуба на слуха.
Може да засегне едното
или и двете уши

Цялостни
всеобщи,
пълни



• Глухотата е рядко срещано явление при новородените,

Дете, което не чува, изпитва големи трудности,

за да се научи да говори

и да общува с другите хора

и това оказва влияние върху живота му.

• Колкото по-рано разбереш дали детето ти има проблеми

със слуха, толкова по-рано ще започне лечението и

детето ще се развива по-добре.

В болницата тестът се прави

на всички новородени деца.

Ако не искате този тест да се направи на вашето дете,

трябва да го кажете на лекаря.

А ако имате роднини, които са глухи,

важно е да уведомите за това детския лекар.



В какво се състои тестът?

Къде и кога се извършва тестът?

Тестът се прави като на ухото

на детето се слага слушалка

докато то спи или е спокойно.

По този начин когато детето чува добре,

автоматично се регистрира

• Тестът се прави, докато детето ви е в болницата.

• Ако тестът не може да се направи

докато детето ви е в болницата, трябва

да говорите с отделението по

Оториноларингология на болницата,

което извършва този тест

и там ще ви информират.

Оториноларингология
Това е частта от
медицината, която се
занимава с болестите на
ушите, носа и гърлото.



Какви могат да са резултатите?

• Ако резултатът от теста е добър,

това означава, че детето ви чува добре

и в Детския здравен документ, който ще ви дадат от

болницата, ще се сложи съответният печат.

Така детският лекар ще знате, че е направен този тест.

• Ако резултатът от теста не е добър:

това не означава, че детето ви не чува добре,

а означава, че трябва да се направи по-задълбочено

изследване и че тестът трябва да се повтори

преди детето да навърши 1 месец.

¿Cómo seguir vigilando la audición
de vuestro hĳo?

Дори ако резултатът от теста е добър, по-късно може да се
появят проблеми.

Затова е много важно да наблюдавате детето си, когато е
спокойно и когато няма много шум и да си отговорите на
следните въпроси в зависимост от възрастта на детето.



Ако отговорът на въпросите е НЕ, това означава, че детето ви
чува зле и трябва да се консултирате с детския лекар.

От 0 до 3 месеца:
Когато има силен и неочакван звук, бебето стряска ли се,
примигва, замира или се събужда?

От 3 до 6 месеца:
Бебето насочва ли погледа си към интересен звук
като например гласа на майка си или на дрънкалката?

От 6 до 12 месеца:
Когато се намираш зад бебето и го повикаш леко по име,
то обръща ли се към теб?

От 12 до 15 месеца:
Бебето сочи ли или следи с поглед
предметите или близките си,
когато чуе името си?

От 15 до 24 месеца:
Бебето разбира ли прости команди?
Например, ако му кажеш “дай ми топката” – дава ли ти я?



Този текст спазва международните препоръки на IFLA за лесни за четене

материали, насочени към хора с трудности при разбиране на прочетеното.

Текстът е утвърден от лица с интелектуални увреждания.

Същият е одобрен от Асоциацията за лесно четене на Castilla y León.

От 2 до 3 години:
Когато детето говори, разбира ли се това, което казва?
Отговаря ли на прости въпроси?

Ако имате съмнение за това дали детето ви чува
добре, консултирайте се с детския лекар


