
 

TESTAREA AUZULUI BEBELUŞULUI DUMNEAVOASTRĂ  

Testarea nou-născuţilor care se află ori s-au aflat în secţia de terapie intensivă neonatală sau în unităţi pediatrice 
speciale. 
 
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 o testare a auzului. 
 
Testarea auzului utilizează două teste simple pentru verificarea auzului. 
 
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 copilului. De asemenea, înseamnă că părinţii 
pot beneficia de suport şi informaţii într-un stadiu timpuriu. 
 
Există riscul ca bebeluşul meu să sufere de o deficienţă de auz? 
Există mai mulţi factori cunoscuţi care ar putea face ca bebeluşul dumneavoastră să prezinte riscul unei deficienţe de 
auz. Printre aceştia se numără: 
• bebeluşul a avut nevoie de terapie intensivă în primele zile de viaţă; 
• unele afecţiuni medicale; 
• alţi membri ai familiei restrânse a bebeluşului care suferă de o deficienţă de auz de la naştere sau din primii ani ai 
copilăriei. 
 
Când şi unde se va efectua testarea? 
Testarea se efectuează de regulă înainte ca bebeluşul dumneavoastră să iasă din spital. Dacă nu se întâmplă acest 
lucru, vi se va stabili o programare. 
 
Testarea este dureroasă pentru bebeluşul meu? 
Nu. Nu este dureroasă. De regulă, se efectuează când bebeluşul doarme. Nu se utilizează anestezice sau sedative. 
 
Ce presupune testarea? 
Testele sunt efectuate de o persoană instruită în testarea auzului. Testarea implică două părţi. 
 
1. Test de emisie otoacustică (OAE) 
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. 
 
2. Test de răspuns auditiv automat al trunchiului cerebral (AABR) 
Se amplasează mici senzori pe capul bebeluşului, pe umeri şi pe ceafă. Pe urechile bebeluşului se aşează un set de 
căşti supraauriculare moi şi se porneşte o serie de sunete de tip clic. Un computer măsoară modul în care urechile 
bebeluşului răspund la sunet. 
 
Ambele teste sunt simple, absolut sigure şi nu sunt dureroase.  Puteţi sta cu bebeluşul dumneavoastră pe parcursul 
testelor. Dacă bebeluşul dumneavoastră se află într-o secţie de pediatrie şi nu îl puteţi vizita oricând în timpul zilei, 
testarea se poate efectua în absenţa dumneavoastră. 
 
Cum se interpretează rezultatele? 

- Dacă testele arată un răspuns puternic la ambele urechi ale bebeluşului dumneavoastră:  
aceasta înseamnă că este puţin probabil ca bebeluşul dumneavoastră să aibă o deficienţă de auz. Cu toate 
acestea, este important să verificaţi auzul bebeluşului dumneavoastră pe măsură ce creşte. În unele cazuri, 
pentru bebeluşul dumneavoastră se pot programa testări ulterioare, chiar dacă pe ecran apar răspunsuri 
clare. 

 

 LEAFLET 2 
“Your baby’s hearing screen (Neonatal Unit Baby)” 
LANGUAGE: ROMANIAN 



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, 
trebuie să discutaţi despre acestea cu asistentul medical comunitar sau cu medicul de familie. 
 

- Dacă testarea nu arată un răspuns puternic de la una sau ambele urechi: 
acest lucru se întâmplă adesea şi nu înseamnă neapărat că bebeluşul dumneavoastră are o deficienţă de auz. 
Printre motivele frecvente de lipsă a unui răspuns puternic 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. 

 
Dacă examinatorul nu obţine un răspuns clar la ambele urechi, vi se va efectua o programare pentru a-l duce pe 
bebeluşul dumneavoastră la o clinică de audiologie unde i se vor efectua şi alte teste pentru măsurarea auzului. 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 clare la testul de screening şi la orice teste ulterioare 
efectuate de audiolog. Aprox. 3 din fiecare 1.000 bebeluşi care au petrecut cel puţin 2 zile întregi în secţia de terapie 
intensivă prezintă o deficienţă de auz. Depistarea timpurie a unei deficienţe de auz la un bebeluş înseamnă că 
părintele şi copilul primesc recomandări şi suport adecvate 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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