为了使儿童享有正常的整体和语言发育，尽早发现失聪症十分重要。

必须对您的宝宝进行听力评估吗？

这些检查结果意味着什么？

在出院前，您所在的妇产科会给宝宝作听力检查，可以知
道其听力是否正常。

如果孩子通过了测试，患有听力缺陷的可能性就非
常低。 在宝宝出生几年之内继续观察他的听力非常
常低
重要。

为什么要做听力检查？
每一千个宝宝中就会有一个失聪儿童需要治疗才能正常地
整体发育。
听力缺陷筛查计划能在低龄时期尽早作出诊断。

为什么儿童的听力测试那么重要？
耳聋对儿童说话、情感、学习、运动和社交能力的
发展有着重大影响。

如果孩子未通过测试，极为重要的是在出生后一个月左右
重复测试以便核实结果，因为出生后的最初几天有些短期
因素会妨碍对宝宝作出正确的听力评估。
做了第二次测试后，如果孩子没有通过，医护人员
会将其转至听力损失诊断科室，以便对其进行相关
的诊断检查（大约宝宝三个月大时）。
结果出来后，将为您提供所有必要信息，对应该遵循的步
骤向您提出建议。

风险因素有哪些？
风险因素是指能促使儿童日后存在或出现听力缺陷的那些
原因。

为什么要尽早˘
发现 儿童的听
力障碍？

医护人员将告诉您存在风险因素的情况下该如何处理。

听力检查怎么做？
自动听觉诱发电位技术法是一种非常简单的测试，做法就
是佩戴耳机（通过耳机发送声刺激），然后通过电极记录
我们的听觉反应。

会对您的宝宝造成某种不适吗？
不会对宝宝造成任何不适。

什么时候能拿到听力检查结果？
听力检查完成后，负责的医护人员会把结果告诉您并将其
记录在宝宝的儿童健康证上。

听力障碍早期发现计划
可以发现儿童听力是否正常。
对所有儿童进行筛查是至关重要的。

若有任何对听力缺陷的疑问或怀疑，请咨询您的社区医院的医护人员。
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Per tal que l’infant tingui un desenvolupament global i del llenguatge correcte,
és molt important detectar-li precoçment la sordesa.
Cal valorar l’audició del nadó?
Abans de l’alta, al vostre centre maternal es farà la
prova d’audició al nadó, que servirà per saber si hi
sent correctament.

Per què es fa la prova d’audició?
Un de cada mil nadons tindrà una sordesa que cal
drà tractar perquè l’infant pugui tenir un correcte
desenvolupament global.
El Programa del cribratge de la hipoacúsia pro
porcionarà un diagnòstic en edats precoces.

Per què és important valorar l’audició
de l’infant?
La sordesa té unes repercussions importants en la
parla i el desenvolupament psicomotor dels infants.

Què són els factors de risc?
Són aquells que poden afavorir la presència o l’apa
rició posterior d’un dèficit auditiu en l’infant.
Els professionals sanitaris us diran què cal fer en
el cas que existeixin factors de risc.

Com es fa la prova d’audició?
La tècnica dels potencials evocats auditius auto
matitzats és una prova molt senzilla que consisteix
en la col·locació d’uns auriculars —a través dels
quals s’envien uns estímuls sonors— i uns elèc
trodes que ens permeten registrar la resposta au
ditiva.

Pot produir alguna incomoditat
al vostre nadó?
No li comporta cap tipus d’incomoditat. Sovint, la
prova es realitza mentre el nadó dorm o pren el pit.

Quan us donaran els resultats
de la prova d’audició?
Després de dur a terme la prova d’audició, els pro
fessionals sanitaris responsables us informaran
dels resultats i els anotaran en el carnet de salut
infantil.

Què volen dir aquests resultats?
Si passa el test, és molt poc probable que tingui
una deficiència auditiva. És important seguir ob
servant l’audició durant els primers anys.

Per què cal fer la
detecció precoç
de la hipoacúsia
al nadó?

Si no passa el test, és essencial repetir la prova al
voltant del primer mes de vida, per verificar-ne els
resultats, perquè hi ha factors transitoris que difi
culten la valoració correcta de l’audició durant els
primers dies.
Un cop feta aquesta segona prova, si l’infant no la
passa, el professional sanitari us derivarà a la uni
tat de referència per al diagnòstic de la hipoacúsia
per tal que li facin les proves diagnòstiques per
tinents (al voltant del tercer mes de vida).

El Programa de detecció precoç
de la hipoacúsia servirà per detectar
si l’infant hi sent correctament.
És important fer el cribratge
a tots els infants.

Un cop obtinguts els resultats, se us facilitarà tota
la informació necessària per assessorar-vos sobre
els passos que s’han de seguir.

Davant de qualsevol dubte o sospita de dèficit auditiu,
consulteu els professionals sanitaris del vostre centre.
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