
 

KŪDIKIO KLAUSOS PATIKRINIMAS  

 
Naujagimio sveikatos patikra yra skirta kūdikiams, kurie yra arba buvo naujagimių intensyviosios arba 
specialiosios priežiūros skyriuje. 
 
Per pirmąsias jūsų kūdikio gyvenimo savaites bus atlikti įprasti jo sveikatos patikrinimai. Taip pat bus tikrinama ir jo 
klausa. 
 
Tikrinant klausą atliekami du paprasti tyrimai. 
 
Kodėl reikia tikrinti mano kūdikio klausą? 
Nedidelis skaičius kūdikių gimsta su klausos sutrikimais. Todėl klausos patikrinimas leidžia anksti tokius sutrikimus 
aptikti. Ankstyva diagnozė yra labai svarbi kūdikio raidai. Be to, tai leidžia kaip galima anksčiau tokių kūdikių tėvams 
pasiūlyti reikiamą paramą ir informaciją. 
 
Ar mano mažylio klausa gali būti sutrikusi? 
Yra keli žinomi veiksniai, kurie gali nulemti kūdikio klausos sutrikimus. Pavyzdžiui: 
• vos gimusiam kūdikiui reikėjo intensyvios priežiūros; 
• tam tikros ligos; 
• kiti, mažyliui artimi šeimos nariai turėjo įgimtų klausos sutrikimų arba jie pasireiškė ankstyvoje vaikystėje. 
 
Kada ir kur šis patikrinimas bus atliktas? 
Paprastai šis patikrinimas yra atliekamas prieš mažyliui išvykstant iš ligoninės. Jeigu jūsų kūdikio klausos ligoninėje 
nepatikrintų,  bus paskirtas vizitas pas gydytoją. 
 
Ar patikrinimo metu atliekami testai yra skausmingi? 
Ne, jie nėra skausmingi. Paprastai patikrinimas atliekamas kūdikiui miegant. Nereikia nei nuskausminamųjų, nei 
migdomųjų. 
 
Kas vyksta patikrinimo metu? 
Patikrinimą atlieka tinkamai tam parengtas klausos patikros specialistas. Jį sudaro dvi dalys. 
 
1. Otoakustinės emisijos (OAE) tyrimas 
Patikros specialistas į išorinę kūdikio ausies dalį įkiš nedidelę, minkštą ausinę, iš kurios girdėsis spragtelėjimai. Vidinei 
ausiai priėmus garsą, joje paprastai susidaro aidas. Kompiuterio ekrane patikros specialistas gali stebėti, kaip kūdikio 
ausis reaguoja į garsą. 
 
2. Automatizuotas smegenų kamieno atsako (AABR) tyrimas 
Ant kūdikio galvos, pečių ir kaklo yra uždedami nedideli jutikliai. Kūdikiui ant ausų uždedamos minkštos ausinės, per 
kurias girdisi eilė spragtelėjimų. Kompiuteris matuoja, kaip kūdikio ausis reaguoja į garsą. 
 
Šie, patikrinimo metu atliekami tyrimai yra labai paprasti, visiškai saugūs ir neskausmingi.  Per patikrinimą galite likti 
su savo mažyliu. Jeigu jūsų mažylis yra kūdikių priežiūros skyriuje, o jūs ne visada ten galite ateiti dienos metu, 
patikrinimas gali būti atliktas jums nedalyvaujant. 
 
Ką reiškia patikrinimo rezultatai? 

- Jeigu tyrimai rodo stiprią abiejų kūdikio ausų reakciją:  
Tai reiškia, kad kūdikis klausos sutrikimų greičiausiai neturi. Tačiau labai svarbu ir toliau tikrinti augančio 
kūdikio klausą. Tam tikrais atvejais, net jeigu patikrinimo rezultatai ir geri, gali būti pasiūlytas tolesnis jūsų 
mažylio klausos patikrinimas. 

 
Jūsų kūdikio paciento kortelėje (PCHR) - raudonojoje knygoje - yra pateikta informacija apie tai, į kokius garsus turėtų 
reaguoti kūdikis ir kokius garsus jis turėtų išmokti leisti augdamas. Jeigu jūsų mažylio klausa jums keltų susirūpinimą, 
būtinai apie tai pasikalbėkite su sveikatos priežiūros darbuotoju arba šeimos gydytoju. 
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- Jeigu tyrimai nerodo stiprios abiejų arba vienos ausies reakcijos: 

Tai nutinka gana dažnai ir visai nereiškia, kad jūsų mažylis turi klausos sutrikimų. Kelios įprastos 
nepakankamai stiprios reakcijos priežastys: 
 
• tyrimo metu kūdikis buvo neramus; 
• tyrimo metu buvo girdėti foninis triukšmas; 
• ausyje buvo skysčio arba ji buvo trumpam užsikimšusi. 

 
Jeigu nebus aiškaus atsako abiejose ausyse, turėsite su kūdikiu atvykti į audiologijos kliniką, kur bus atlikti tolesni jūsų 
kūdikio klausos tyrimai. Gausite informacinį lapelį, kuriame bus paaiškinta, kaip tai bus atliekama. 
 
Kokia tikimybė, kad mano kūdikis gali turėti klausos sutrikimų? 
Daugumos kūdikių klausos patikrinimo ir visų kitų tolesnių klausos specialistų atliekamų tyrimų rezultatai būna 
normalūs. Maždaug 3 iš 1 000 kūdikių, bent 2 paras praleidusių intensyviosios priežiūros skyriuje gali turėti klausos 
sutrikimų. Anksti diagnozavus kūdikio klausos sutrikimus, tėvams ir kūdikiui nuo pat pradžių bus pasiūlytos tinkamos 
konsultacijos ir parama. 
 
Kas bus daroma su jūsų kūdikio tyrimų informacija? 
Informacija apie jūsų naujagimio klausos patikrinimo rezultatus bus įtraukta į jo paciento kortelę (PCHR) - raudonąją 
knygą - ir į vaiko sveikatos (kompiuterinę) sistemą (CHS).  Su klausos patikrinimo rezultatais taip pat galės susipažinti 
sveikatos priežiūros darbuotojas, šeimos gydytojas ir specialistai, kurie jūsų rajone teikia klausos patikrinimo ir 
audiologijos paslaugas.   
 
Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau apie tai, kokia informacija yra renkama, kaip ji saugoma ir kas su ja gali susipažinti, 
žr. PCHR p. i ir ii. 
 
Vietinio naujagimių tyrimų centro telefono numeriai pasiteiravimui: 
Belfast HSC Trust: 028 9063 3558 
Northern HSC Trust: 028 2563 5674  
South Eastern HSC Trust: 028 9056 4748 
Southern HSC Trust: 028 3861 3834 
Western HSC Trust: 028 7134 5171                                    papildomas nr. 216115 
 
Daugiau informacijos apie naujagimių klausos patikrinimo programą teiraukitės: 
The National Deaf Children’s Society (NDCS) 
 
NDCS nemokamas informacijos telefonas: 0808 800 8880 (balso ir teksto skambučiai)  
Faks.: 020 7251 502 
El. paštas: helpline@ndcs.org.uk 
Internetas: www.ndcs.org.uk 
 
Šio informacinio lapelio vertimą į kitas kalbas galite rasti ir atsisiųsti čia:  
http://www.publichealth.hscni.net/publications/newborn-hearing-screening 
 
 

Šis informacinis lapelis buvo parengtas pagal anksčiau NDCS išleistą informacinį lapelį. 
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