
بہرے پن کا قابل از وقت چیک اپ پروگرام
 ہمیں یہ جاننے میں مدد کرے گا کہ کیا بّچے کو صحیح طرح

ُسنائی دیتا ہے۔
تمام بّچوں کا چیک اپ کرنا اہم ہے۔
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کیا آپ کے بّچے کی حّسِ سماعت کا چیک اپ ضروری ہے؟
 آپ کو ’آلتا‘ دینے سے پہلے آپ کے ہسپتال میں بّچے کی حّسِ

 سماعت کا چیک اپ کیا جائے گا، جس سے یہ معلوم ہو گا کہ کیا
بّچہ صحیح طرح ُسن سکتا ہے۔

حّسِ سماعت کا چیک اپ کیوں کیا جاتا ہے؟
 ہزار بّچوں میں سے ایک بّچہ بہرے پن کا شکار ہوتا ہے اور جس
 کا عالج الزمی ہو گا تا کہ )بّچہ( ُدرست طریقے سے نشو و نُما پا

سکے۔

 بہرے پن کے چیک اپ کا پروگرام کم عمر ہی میں اِس )بیماری( کا
پتہ لگا لیتا ہے۔

آپ کے بّچے کی حّسِ سماعت کا چیک اپ کیوں اہم ہے؟
 بہرہ پن بّچوں کی بولی اور جذباتی، تعلیمی، حرکتی اور سماجی نشو

و نُما پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔

ِرسک فیکٹرز )خطرے کے عناصر( کیا ہیں؟
 ِرسک فیکٹرز( ایسے اسباب ہیں جو بّچوں میں بہرے پن کا کارن ہو(

 سکتے ہیں۔

 ِرسک فیکٹرز پائے جانے کی صورت میں صّحت کے کارُکن آپ کو
 معلومات دیں گے۔

حّسِ سماعت کا چیک اپ کیسے کیا جاتا ہے؟
 آؤٹومیٹک آؤڈیٹری اِیوکڈ پوٹینشلز‘ کی تکنیک ایک بہت سادہ ٹیسٹ ہے جس میں‘
 بّچے کے کان میں ہیڈ فونز لگائے جاتے ہیں اور صوتی سگنل بھیجے جاتے ہیں

اور اِلیکٹروڈز کی مدد سے سماعتی جواب رجسٹر کیا جاتا ہے۔

کیا آپ کے بّچے کو کسی قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے؟
اِسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو گی۔

 تا کہ بّچے کی نشو و نُما اور بولی میں کوئی فرق نہ پڑے، یہ بہت اہم ہے کہ اِس کا بہرے پن کا
چیک اپ کیا جائے۔

 مزید سواالت یا بہرہ ہونے کے شبہ کی صورت میں اپنے صّحت کے مرکز کے کارُکن سے رابطہ
کریں۔

 آپ کو حّسِ سماعت کے چیک اپ کے نتائج )ریزلٹس( کب
دیئے جائیں گے؟

 حّسِ سماعت کا چیک اپ کرنے کے بعد، صّحت کے کارُکن آپ کو
 نتائج کی معلومات دیں گے اور اِنہیں بّچے کے صّحت کے کارڈ پر

لکھیں گے۔

اِن نتائج کا کیا مطلب ہے؟
 اگر بّچہ ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے تو اِس کا مطلب ہے کہ اِس کی حّسِ

 سماعت میں نُقص آنے کے اِمکانات بہت کم ہیں۔ پہلے سالوں کے
.دوران بّچے کی حّسِ سماعت کا مشاہدہ کرنا اہم ہے۔

 اگر بّچہ ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتا ہے تو نتائج کی تصدیق کرنے کے
 لئے یہ بہت اہم ہے کہ ایک ماہ کی عمر میں ٹیسٹ کو دہرایا جائے،
 کیونکہ کبھی کبھار کچھ عارضی وجوہات کے سبب بّچے کے پہلے

.دنوں کے دوران چیک اپ ُدرست طریقے سے نہیں ہوتا۔

 اگر بّچہ ُدوسرے ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتا تو صّحت کے کارُکن آپ
 کو بہرے پن کا مکمل چیک اپ کرنے والی یونِٹ کی طرف رجوع

کریں گے )جب بّچہ تین ماہ کی عمر کے قریب ہو گا(۔

 جب تمام نتائج سامنے آئیں گے تو آپ کو تمام معلومات فراہم کی
 جائے گی تا کہ آپ اگلے اقدامات کے بارے میں رائے حاصل کر

سکیں۔

 پا کیچ تقو زا لبق اک نپ ےرہب
 ںویک ےئل ےک ےّچب ےک پآ

 ؟ےہ یرورض
 

 بہرے پن کا قابل از وقت چیک اپ پروگرام
 حیح طرح ُسنائی دیتا ہے۔صہمیں یہ جاننے میں مدد کرے گا کہ کیا بّچے کو 

 تمام بّچوں کا چیک اپ کرنا اہم ہے۔
 
 

 کیا آپ کے بّچے کی حّسِ سماعت کا چیک اپ ضروری ہے؟
دینے سے پہلے آپ کے ہسپتال میں بّچے کی حّسِ سماعت کا چیک اپ کیا جائے ‘ آلتا’آپ کو 

 گا، جس سے یہ معلوم ہو گا کہ کیا بّچہ صحیح طرح ُسن سکتا ہے۔
 

 حّسِ سماعت کا چیک اپ کیوں کیا جاتا ہے؟
ا تا کہ ہزار بّچوں میں سے ایک بّچہ بہرے پن کا شکار ہوتا ہے اور جس کا عالج الزمی ہو گ

 (بّچہ) دُرست طریقے سے نشو و نُما پا سکے۔
 بہرے پن کے چیک اپ کا پروگرام کم عمر ہی میں اِس (بیماری) کا پتہ لگا لیتا ہے۔

 

  سماعت کا چیک اپ کیوں اہم ہے؟حّسِ آپ کے بّچے کی 
داز ہوتا بہره پن بّچوں کی بولی اور جذباتی، تعلیمی، حرکتی اور سماجی نشو و نُما پر بہت اثر ان

 ہے۔
 

 ِرسک فیکڻرز (خطرے کے عناصر) کیا ہیں؟
 (ِرسک فیکڻرز) ایسے اسباب ہیں جو بّچوں میں بہرے پن کا کارن ہو سکتے ہیں۔ 

 ِرسک فیکڻرز پائے جانے کی صورت میں صّحت کے کارُکن آپ کو معلومات دیں گے۔ 
 

 حّسِ سماعت کا چیک اپ کیسے کیا جاتا ہے؟
کی تکنیک ایک بہت ساده ڻیسٹ ہے جس میں بّچے کے کان ‘ آؤڻومیڻک آؤڈیڻری اِیوکڈ پوڻینشلز’

میں ہیڈ فونز لگائے جاتے ہیں اور صوتی سگنل بھیجے جاتے ہیں اور اِلیکڻروڈز کی مدد سے 
 سماعتی جواب رجسڻر کیا جاتا ہے۔

 

 کیا آپ کے بّچے کو کسی قسم کی تکلیف ہو سکتی ہے؟
 م کی تکلیف نہیں ہو گی۔اِسے کسی قس

 

 آپ کو حّسِ سماعت کے چیک اپ کے نتائج (ریزلڻس) کب دیئے جائیں گے؟
حّسِ سماعت کا چیک اپ کرنے کے بعد، صّحت کے کارُکن آپ کو نتائج کی معلومات دیں گے 



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.

Per què cal fer la  
detecció precoç  
de la hipoacúsia  

al nadó?

canalsalut.gencat.cat 
 

D
L:

 B
-2

1.
36

3-
20

20

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
porcio narà 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.

Per tal que l’infant tingui un desenvolupament global i del llenguatge correcte,  
és molt important detectar-li precoçment la sordesa.

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

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 verificarne 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 assessorarvos sobre 
els passos que s’han de seguir.


