
 

 

TESTAREA AUZULUI BEBELUŞULUI DUMNEAVOASTRĂ - INFORMAŢII PENTRU PĂRINŢI 

Bebeluşului dumneavoastră i se vor efectua o serie de examinări de rutină ale stării de sănătate în primele câteva 

săptămâni de viaţă. Acestea vor include şi testarea auzului. Testarea auzului utilizează un test simplu şi rapid de 

verificare a auzului tuturor nou-născuţilor. 

De ce se testează auzul bebeluşului meu? 
Un mic număr de copii se nasc cu deficienţe de auz. Testarea permite să fie identificaţi de timpuriu aproape toţi 

aceşti copii. Identificarea timpurie este importantă pentru dezvoltarea bebeluşului. De asemenea, înseamnă că 

părinţii pot beneficia de suport şi informaţii într-un stadiu timpuriu. 

Nimeni din familia mea nu are o deficienţă de auz. Tot este necesar ca bebeluşului meu să i se efectueze testarea? 
Da. Este important ca toţi bebeluşii să fie testaţi. Unul până la doi bebeluşi din fiecare 1.000 se nasc cu o deficienţă 

de auz la una sau la ambele urechi. Cei mai mulţi se nasc în familii care nu au experienţă în ceea ce priveşte 

deficienţele de auz şi nici nu au astfel de antecedente. 

Când se va efectua tesrarea? 
Testarea se va efectua în maternitate, înainte să plecaţi acasă, sau în primele câteva săptămâni de viaţă ale 

bebeluşului. Testul durează doar câteva minute. 

Testarea este dureroasă pentru bebeluşul meu? 
Nu. Nu este dureroasă şi se efectuează de regulă în timp ce bebeluşul doarme. 

Ce presupune testarea? 
O persoană cu instruire în domeniul auzului efectuează testarea la pat sau într-un loc lipsit de zgomote. Examinatorul 

amplasează o mică piesă auriculară cu capăt moale în partea externă a urechii bebeluşului dumneavoastră, iar 

această piesă transmite în ureche sunete de tip clic. În momentul în care partea internă a urechii recepţionează un 

sunet, de regulă se produce un ecou. Cu ajutorul unui computer, examinatorul poate vedea cum răspunde urechea 

bebeluşului dumneavoastră la sunet. 

Acesta poartă denumirea de test Otoacoustic Emission (OAE). 

Când voi primi rezultatele? 
Veţi primi rezultatele imediat după finalizarea testării. 

Cum se interpretează rezultatele? 
Dacă testul de screening  arată un răspuns puternic la ambele urechi ale bebeluşului dumneavoastră, aceasta 

înseamnă că este puţin probabil ca bebeluşul să aibă o deficienţă de auz. În fişa medicală pediatrică a bebeluşului 

dumneavoastră (PCHR) - cartea roşie, există o secţiune care vă oferă  recomandări cu privire la sunetele la care 

bebeluşul ar trebui să reacţioneze şi tipurile de sunete pe care ar trebui să le scoată pe măsură ce creşte. Dacă 

vreodată aveţi orice îngrijorări în legătură cu auzul bebeluşului dumneavoastră, discutaţi despre acestea cu 

asistentul medical comunitar sau cu medicul de familie. 

Dacă testarea nu arată un răspuns puternic la una sau la ambele urechi, aceasta nu înseamnă neapărat că bebeluşul 

dumneavoastră are o deficienţă de auz. Se va efectua o testare de urmărire. Printre motivele frecvente care 

recomandă efectuarea unei a doua testări se numără: 

• bebeluşul nu a stat liniştit în momentul efectuării testului; 
• a existat un zgomot de fond în momentul efectuării testului; 
• în ureche exista lichid sau un blocaj temporar. 
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Ce presupune urmărirea? 
Urmărirea se efectuează înainte să fiţi externată din spital sau se va face o programare la o clinică în regim 

ambulatoriu. 

Testul OAE se repetă de regulă, dar dacă ieşiţi din spital devreme sau dacă nu există răspunsuri clare la testul OAE 

repetat, bebeluşului dumneavoastră i se va efectua un test Automated Auditory Brainstem Response (AABR). Acesta 

implică amplasarea a trei mici senzori pe capul bebeluşului dumneavoastră. Pe urechile bebeluşului se aşează un set 

de căşti supraauriculare şi se porneşte o serie de sunete de tip clic.  Un computer măsoară cât de bine răspund 

urechile bebeluşului la sunete. 

Acest test poate dura mai mult decât testul OAE şi puteţi sta cu bebeluşul în timpul testării. Acest test se efectuează 

în timp ce bebeluşul doarme. 

Se pare că bebeluşul meu răspunde la sunet. Este necesară testarea de urmărire a auzului? 
După testarea de urmărire, se constată că majoritatea bebeluşilor nu au o deficienţă de auz, însă tot este important 

ca bebeluşului dumneavoastră să i se efectueze testarea de urmărire. Aceasta deoarece bebeluşii care au o 

deficienţă de auz tot reacţionează la unele sunete. Dacă bebeluşul dumneavoastră are o deficienţă de auz, este 

important să aflăm cât mai curând posibil. 

Ce se întâmplă dacă la testarea de urmărire se obţin răspunsuri puternice? 
Aceasta înseamnă că este puţin probabil ca bebeluşul dumneavoastră să aibă o deficienţă de auz. Cu toate acestea, 

este în continuare important să vă păstraţi vigilenţa în ceea ce priveşte auzul bebeluşului dumneavoastră. Contactaţi 

asistentul medical comunitar sau medicul de familie dacă în viitor apar orice îngrijorări, deoarece problemele pot să 

apară mai târziu. 

Ce se întâmplă dacă la testarea de urmărire nu se obţine un răspuns puternic la ambele urechi? 
Dacă nu se obţine un răspuns puternic la una sau la ambele urechi ale bebeluşului dumneavoastră, veţi primi o 

trimitere pentru cabinetul de audiologie local. Acolo se vor efectua teste speciale pentru măsurarea auzului 

bebeluşului dumneavoastră. Acest lucru se întâmplă adesea şi nu înseamnă neapărat că bebeluşul dumneavoastră 

are o deficienţă de auz. Testele suplimentare efectuate de audiolog vă vor furniza informaţii mai clare privind auzul 

bebeluşului dumneavoastră. Veţi primi o broşură în care vi se va explica ce înseamnă acest lucru. 

Care este probabilitatea ca bebeluşul meu să aibă o deficienţă de auz? 
La majoritatea bebeluşilor se vor înregistra răspunsuri puternice la testarea de urmărire şi la orice teste ulterioare 

efectuate de audiolog. Cu toate acestea, există posibilitatea ca bebeluşul dumneavoastră să aibă o deficienţă de auz. 

Depistarea timpurie a unei deficienţe de auz la bebeluşul dumneavoastră înseamnă că dumneavoastră şi bebeluşul 

primiţi recomandări şi suport încă de la început. 

Ce facem cu informaţiile provenite din testele efectuate bebeluşului dumneavoastră 
Informaţiile provenite din rezultatele testelor de auz efectuate nou-născutului dumneavoastră se înregistrează în fişa 
medicală personală a acestuia (PCHR) - cartea roşie şi în sistemul de sănătate a copiilor (computerizat) (CHS).  
Dezvăluim aceste rezultate ale testelor de auz asistentului dumneavoastră medical comunitar, medicului 
dumneavoastră de familie şi personalului care efectuează teste de auz la nou-născuţi şi furnizează servicii de 
audiologie în zona în care locuiţi.   
 

Vă rugăm să consultaţi paginile i şi ii din PCHR dacă doriţi să aflaţi mai multe despre ce informaţii se colectează, cum 
se păstrează şi se utilizează acestea şi cui sunt dezvăluite. 
 

Date de contact telefonic ale cabinetului dumneavoastră local de testare a nou-născuţilor: 
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 int. 216115 
 

 
 



Pentru mai multe informaţii privind programul de testare a auzului la nou-născuţi, contactaţi: 
The National Deaf Children’s Society (NDCS) 
 

Linia telefonică gratuită pentru informaţii NDCS: 0808 800 8880 (voce şi SMS)  
Fax: 020 7251 502   E-mail: helpline@ndcs.org.uk   Web: www.ndcs.org.uk 
 
Alte traduceri ale acestei broşuri sunt disponibile pentru vizualizare/descărcare la adresa:  
 
http://www.publichealth.hscni.net/publications/newborn-hearing-screening 
 

Această broşură se bazează pe broşura cu informaţii pentru pacient publicată anterior de NDCS.  
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