Roemeense vertaling uit het Nederlands van: Kernboodschappen gehoor

Un test timpuriu al auzului
„Kind en Gezin” (Agenţia pentru Protecţia Copilului şi Familiei) oferă un test al auzului în primele
săptămâni de la naştere.
Testul de auz poate detecta defecte congenitale de auz la scurt timp după naştere.
Detecţia timpurie şi tratamentul ulterior al pierderii auzului sunt necesare pentru dezvoltarea
corespunzătoare a vorbirii şi aptitudinilor lingvistice şi pentru asigurarea celor mai bune şanse de
dezvoltare a bebeluşului dvs.
Testul de auz este sigur, nedureros şi extrem de sigur, fiind efectuat de asistenta medicală de
district, preferabil în primele săptămâni de la naştere (între 2 şi 4 săptămâni).
Cum se efectuează testul de auz?
Difuzoare mici vor transmite zgomote uşoare către ambele urechi ale bebeluşului dvs. Dispozitivul
foloseşte electrozi montaţi pe capul bebeluşului pentru a înregistra schimbări în activitatea creierului şi
pentru a evalua cât de mult aude bebeluşul dvs.
Rezultatele vor apărea după numai câteva minute. Dacă testul de auz nu oferă o certitudine deplină cu
privire la un auz normal, asistenta medicală de district va efectua o nouă programare după câteva zile
pentru a efectua un test de control al auzului. Dacă rezultatul este negativ şi a doua oară, bebeluşul dvs.
va fi trimis la un centru specializat în tratarea problemelor de auz a copiilor mici. În acest fel, veţi afla
rapid ce este în neregulă cu bebeluşul dvs. şi puteţi începe la timp un eventual tratament.
Sfaturi pentru un test de auz fără probleme
Testul se desfăşoară fără probleme în cazul în care bebeluşul dvs. este calm. De aceea, este cel mai
bine să alegeţi o oră la care bebeluşul doarme de obicei.
Nu faceţi băi cu ulei bebeluşului şi nu aplicaţi loţiuni sau creme în ziua dinaintea testului, în caz contrar
banda de electrozi nu se va ataşa la fel de bine.
Îmbrăcarea bebeluşului în haine lejere uşurează punerea electrozilor.
Asiguraţi-vă că bebeluşul a mâncat ceva înainte de test şi că veţi putea să-l hrăniţi şi la momentul
testului, dacă este necesar.

