
  
 

  

 
 

 
 

 

Entà pr’amor qu’eth mainatge age un desvolopament globau e deth lenguatge 
corrècte, ei fòrça important detectar-li precoçament era sordesa. 

Cau avalorar era audicion deth vòste 
mainatjon? 
Abans dera nauta, ena vòsta maternitat se harà era 
pròva d’audicion ath mainatjon, que servirà entà 
saber se i sent corrèctaments. 

Per qué se hè era pròva d’audicion? 
Un de cada mil mainatjons aurà ua sordesa que ca-
lerà tractar entà qu’eth mainatge pogue auer un 
corrècte desvolopament globau. 

Eth Programa deth cribratge dera ipoacúsia darà 
un diagnostic en edats precoces. 

Per qué ei important avalorar era audicion 
deth mainatge? 
Era sordesa a ues consequéncies importantes ena 
parla e en desvolopament emocionau, escolar, mo-
tor e sociau des mainatges. 

Qué son es factors de risc? 
Son es causes que pòden favorir era preséncia o 
era aparicion posteriora d’un deficit auditiu en mai-
natge. 

Es professionaus sanitaris vos dideràn se qué cau 
hèr en cas qu’existisquen factors de risc. 

Com se hè era pròva d’audicion? 
Era tecnica des potenciaus evocadi auditius automatizadi ei 
ua pròva fòrça simpla que consistís ena collocacion d’uns 
auriculars —pes quaus s’envie ues estimulacions so-
nores— e uns electròdes que mos permeten enregistrar 
era responsa auditiva. 

Pòt produsir bèra incomoditat ath vòste 
mainatjon? 
Non li compòrte cap tipe d’incomoditat. 

Quan vos daràn es resultats de la pròva 
d’audicion? 
Dempús d’amiar a tèrme era pròva d’audicion, es 
professionaus sanitaris responsables vos informa-
ràn des resultats e les anotaràn en caièr de salut 
infantila deth mainatjon. 

Qué vòlen díder aguesti resultats? 
S’eth mainatge passe eth tèst, ei fòrça pòc proba-
ble qu’age ua deficiéncia auditiva. Ei important ob-
servar tostemp era audicion deth mainatjon pen-
dent es prumèrs ans. 

S’eth mainatge non passe eth tèst, ei essenciau 
repetir era pròva tath torn deth prumèr mes de vida 
entà verificar-ne es resultats, pr’amor que i a fac-
tors transitòris que dificulten era avaloracion cor-
rècta dera audicion deth mainatjon pendent es pru-
mèrs dies. 

Un còp hèta aguesta dusau pròva, s’eth mainatge 
non la passe, eth professionau sanitari vos derivarà 
tara unitat de referéncia entath diagnostic dera 
ipoacúsia entà pr’amor que li hèsquen es pròves 
diagnostiques pertinentes (tath torn deth tresau 
mes de vida). 

Un còp obtengudi es resultats, se vos darà tota era 
informacion de besonh entà conselhar-vos sus es 
passi que cau seguir. 

Per qué cau hèr era 
deteccion precòça dera 

ipoacúsia ath vòste 
mainatge? 

Eth Programa de deteccion precòça 
dera ipoacúsia servirà entà detectar s’eth 

mainatge i sent corrèctaments. 
Ei important hèr eth cribratge a toti  

es mainatges. 

canalsalut.gencat.cat 

Deuant de quinsevolh dobte o sospeita de deficit auditiu,  
consultatz as professionaus sanitaris deth vòste centre. 
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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. 

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). 

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

Per què cal fer la 
detecció precoç 
de la hipoacúsia 

al nadó? 

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. 

canalsalut.gencat.cat 

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