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De ce este necesar un screening auditiv precoce?
Hipoacuzia congenitală este una din cele mai frecvente anomalii congenitale cu o frecvență de 23/1000 la nou-născuți. Nedepistarea hipoacuziei în primele luni sau chiar primii ani de viață, va
interfera dramatic cu capacitatea copilului de a învăța să vorbească. Doar un copil ce aude
poate învăța să vorbească normal.
Auzul sănătos este foarte important în special în primul an de viață al copilului, deoarece în
această perioada de timp se dezvoltă sistemul auditiv. Cu cât mai mult timp râmăne nedepistată
hipoacuzia congenitală, cu atât va fi mai greu pentru copilul dumneavostră să recupereze
deficitul în dezvoltarea limbii. Depistarea timpurie a hipoacuziei congenitale poate fii corectată
prin tehnologii cu aparate auditive și ajutor audiologic specializat. Astfel putem ușura drastic
startul în noua viață a micuților.
Țelul principal al screeningului auditiv este depistarea tuturor nou-născuților cu aufecțiuni auditive la
care este necesară o examinare specializată a hipoacuziei congenitale în primele săptămâni de
viață.
Cum decurge screeningul auditiv la nou-născuți?
Există două metode de a testa auzul unui nou-născut. Prima metodă este testarea prin otoemisiuni
acustice (OAE). Aparatul de testat auzul emite sunete. O ureche sănătoasă recepționează acest
sunet și răspunde stimurilor sonori prin ecouri. Dacă acest raspuns este captat și înregistrat de
aparat, urechea internă și cohleea funcționeză.
A doua metodă de testare este testarea cu ajutorul potențialelor evocate auditive (AABR). Prin
plasarea a trei mici electrozi (unul pe frunte, unul pe obraz si unul pe ceafă) vor fi testate atât
urechea interna cât și activitatea cortexului auditiv al creierului.
La screening-ulul auditiv neonatal se va aplica una dintre aceste metode. Este de preferat ca
bebelușul sa fie alăptat chiar înaintea testării ca să doarmă în timpul examinării. Ambele
metode durează câteva minute și nu sunt dureroase sau neplăcute pentru micuți.
Ce rezultat dezvăluie screeningul neonatal?
Aparatul de testare oferă doua feluri de răspuns: PASS pentru un răspuns pozitiv și REFER pentru
un răspuns negativ. Dacă răspunsul este pozitiv, auzul copilului este în parametrii normali. Dacă
răspunsul este negativ este necesară o testare ulterioară în urmatoarele zile în clinică.
Dacă răspunsul negativ al aparatului persistă, nu înseamnă că bebelușul nu aude, dar se
recomandă în acest caz să faceți o programare la un medic specialist în foniatrie și audiologie sau
ORL (medic otorinolaringolog) pentru copii. La părăsirea clinicii se va înmâna o listă cu medicii
specialiști din zonă care coopereză cu centru de screening neonatal.
Acești medici pot efectua examinări ulterioare care vă pot oferii o certitudine asupra auzului
copilului dumneavoastră și pot iniția un eventual prim tratament medical.
Atenție!
Un rezultat pozitiv este un rezultat îmbucurător: acest rezultat însemnă că la naștere copilul nu
suferă de o hipoacuzie congenitală gravă. Cu toate acestea, o hipoacuzie de un grad redus nu
poate fi detectată de aparatul de screening. In unele cazuri, hipoacuzia congenitală poate apărea
chiar și după naștere. De aceea este de recomandat să mențineți auzul micuților sub permanentă
supraveghere.
Acordul parinților este foarte important!

Examinarea azului precum și comunicarea rezultatelor către centrul de screening neonatal se pot
realiza doar cu acordul părinților dat în scris. Pentru a putea oferi tuturor nou-născuților
examinările auditive neonatale necesare și pentru a garanta, în cazul unui rezultat negativ,
efectuarea examinarilor și tratamentelor medicale ulterioare, se recomandăm să dați acordul în
scris pentru:
1. testarea copilului dumneavosatră;
2. comunicarea urmatoarelor date către centrul de screening Westfalen-Lippe aflat în
clinica de foniatrie "Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie Münster": număr de
identificare, nume complet, data de naștere, tipul testării, urechea testate (stângă sau
dreaptă), rezultatul testării; la micuții cu rezultate negative la testarea auzului:
numele, adresa completă, numarul de telefon și limba de origine a mamei. Pentru
efectuarea controalelor regulate ale calității screeningului neonatal, este posibil ca
unele aparate de screening să comunice date suplimentare, referitoare la modul in care
este efectuat screeningul. Rezultatele screening-ului sunt folosite anonimizat pentru un
feedback către clinicile în care se efectueză testarea și pentru evaluari statsitice (de
exemplu: calitatea screeningului în Westfalen-Lippe sau cât de frecvent apare o
hipoacuzie congenitală din punct de vedere demografic).
Centrul de screening are datoria de a însoți parinții si copiii lor până la clarificarea completă a
situației auzului copilului, chiar si pe periada de timp in care se efectueaza tratamente necesare
specializate ulterioare. Centru de screening auditiv neonatal informează parinții in cazul în care
screeningul nu a fost efectuat în clinică si vă oferă dumneavostră ca parinți certitudinea, că nu ați
uitat nici o examinare.
Participarea la programul de screening nu este obligatorie. În cazul în care doriți să refuzați
comunicarea datelor personale către centru de screening, nu veți fi dezavantajați în nicio formă,
dar se recomandă să fiți precauți în cazul unui rezultat negativ la testarea auzului bebelușului
dumneavostră și să efectuați toate examinările necesare în cel mai scurt timp.
Politică de confidențialitate
Testarea auzului precum și comunicarea și stocarea datelor copilului dumneavoastră în centrul de
screening necesită acordul în scris al parinților. Datele comunicate vor fi tratate confidențial sub
responsabilitate medicală. Protecția datelor dumneavoastră și ale copilului dumneavoastră este
garantată.
Dumneavoastră ca părinte aveți dreptul de a cere în scris informații despre datele personale
stocate referitoare la persoana dumneavostră sau a copilului dumneavostră. De asemenea, aveți
dreptul de a corecta date stocate greșit sau de a șterge aceste date personale doar în cazul
în care cererea dumeavostră nu stă într-o opoziție le gală sau juridică cu stocarea acestor date.
Adresa pentru cereri scrise este: Screening-Zentrale Westfalen Lippe, Klinik für Phoniatrie und
Pädaudiologie, Universitätsklinikum Münster, Kardinal-von-Galen-Ring 10, 48149 Münster.
Centru de screening auditiv neonatal Westfalen-Lippe vă stă la dispoziție telefonic de luni până vineri
între orele 9-12 sub numărul de telefon: 0251-8355931. Ne puteți contacta și pe e-mail:
info@hoerscreening-wl.de. Informații și modalități de contact suplimentare găsiți și sub adresa de
internet: www.hoerscreening-wl.de
Această procedură este controlată de către comisia pentru protecția datelor a clinicii universitare
Münster. De asemenea, procedura a fost aprobată de către comisia pentru etică a asociație
medicale Wastfalen-Lippe și a universității "Westfälischen Wilhelms-Universität".

