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Ранен тест на слуха  
Агенцията за детето и семейството (Kind en Gezin) осигурява тест за проверка на слуха в първите 
седмици след раждането.  

Тестът на слуха може да открие вродени дефекти на слуха скоро след раждането.  
Ранното откриване и последващото лечение на загубата на слух е необходимо за правилното 
развитие на уменията за говор и разбиране на реч, както и за да осигурим на вашето бебе най-
добрите шансове за развитие.  
Тестът на слуха е безопасен, безболезнен и изключително надежден тест, който ще се проведе 
от районната медицинска сестра за предпочитане през първите седмици след раждане (между 2-
рата и 4-та седмици). 

 
Как се провежда тестването на слуха? 
 
Малки високоговорители ще предават нежни звуци до всяко от ушите на бебето ви. Устройството 
използва електроди, поставени на главата на бебето, за да регистрира промени в мозъчната активност 

и да изследва колко чува вашето бебе. Резултатите ще се появят само след няколко минути. Ако 

тестът на слуха не предостави пълна сигурност за нормален слух, районната медицинска сестра ще 
планира нова визита няколко дни по-късно за провеждането на контролен тест. Ако се установят 
проблеми и при втория тест, вашето бебе ще бъде насочено към специализиран център за лекуване на 
слухови проблеми при много малки деца. Така бързо ще разберете какво не е наред с вашето бебе и 
ще можете своевременно да започнете лечение. 
 
Съвети за безпроблемно протичане на теста на слуха  

 Тестът протича без проблеми ако вашето бебе е спокойно. Затова най-добре е да се избере 

време, по което обикновено бебето ви е заспало.  
Не къпете бебето в маслени вани и не използвайте лосиони или кремове в деня преди и в деня на 
самия тест, в противен случай залепващата лента на електродите няма да се закрепва добре.  
Обличането на бебето в свободни дрехи ще улесни поставянето на електродите.  
Добре е да сте нахранили малко бебето преди теста, за да можете да го нахраните по време на 
теста, ако е необходимо. 

 

 

 


