SCREENING AUDITIV: COPILUL DVS. NU A
TRECUT TESTUL DE AUZ ... CE URMEAZĂ?
Bebeluşul dvs. a fost supus la un test al auzului. Acest screening auditiv a detectat faptul că
una sau ambele urechi au o deficienţă de auz.
Acest lucru vă sperie: evident, nu vă aşteptaţi ca bebeluşul dvs. să nu treacă testul de
screening. De aceea dorim să vă oferim mai multe informaţii cu privire la ceea ce vă puteţi
aştepta să urmeze.

MODUL ÎN CARE SE
DESFĂŞOARĂ TESTUL DE AUZ

le consideraţi importante şi înarmaţi-vă cu informaţii.

Un test de screening nereuşit este o indicaţie a unei

la măsurile care trebuie luate şi vă va ajuta să găsiţi

pierderi potenţiale a auzului.

soluţiile cele mai potrivite pentru dvs.

Pentru a fi siguri, un al doilea test de control este

Mai multe informații pot fi găsite pe kindengezin.be.

Asistenta medicală de la „Kind en Gezin” (Agenția pentru
Protecţia Copilului și Familiei) vă va informa cu privire

negativ. Testul de control este o repetare a primului

În cazul în care există un al doilea rezultat negativ,

Bebeluşul meu răspunde la sunete; este totuşi necesar să se efectueze teste suplimentare?
Da, testarea suplimentară este necesară. Bebeluşii care
suferă de pierderea auzului pot reacţiona la sunete sau
vibraţii de diferite înălţimi sau intensităţi; o reacţie la
sunet nu înseamnă că nu există o pierdere a auzului.
În cazul în care bebeluşul dvs. suferă de pierderea auzului, este important să se descopere acest lucru cât mai

bebeluşul dvs. va fi îndrumat pentru testare

repede posibil.

test de screening al auzului. Unul din doi copii va avea
un rezultat normal în timpul testului de control. Acest
lucru nu este atât de surprinzător, deoarece o scădere
temporară a auzului poate explica un rezultat negativ la
primul test (o răceală, etc.).

suplimentară.

TRIMITERE DUPĂ TESTUL DE
CONTROL

TRIMITERE
Centrul la care se face trimiterea

După consultarea cu dvs., asistenta regională vă va
face o programare la un centru pentru diagnosticarea
problemelor de auz a copiilor mici. Testarea suplimentară
va avea loc cât mai curând posibil, în principiu într-o
perioadă de 2 săptămâni. Se va testa dacă bebeluşul
dvs. are o problemă de auz şi dacă da, cât de severă este
aceasta.
Ca părinte, veţi avea multe întrebări în această perioadă
tensionată şi îngrijorătoare. Puneţi întrebările pe care
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efectuat în cazul în care primul test de auz a fost

