Tại sao trẻ sơ sinh cần được sàng lọc
khiếm thính?

Lý do nào làm trẻ có kết quả “NGHI
NGỜ” khi sàng lọc khiếm thính?

Việc phát hiện trẻ bị khiếm thính muộn sẽ
làm việc điều trị và giúp trẻ phát triển ngôn
ngữ rất khó khăn. Sàng lọc khiếm thính cho
trẻ sơ sinh giúp phát hiện từ rất sớm những
trẻ có vấn đề về thính giác để kịp thời can
thiệp, điều này có ý nghĩa rất quan trọng
với sự phát triển ngôn ngữ và khả năng nói
của trẻ trong những năm đầu đời của trẻ.
Trẻ bị khiếm thính nếu được phát hiện và
can thiệp sớm sẽ có thể nghe, nói và phát
triển như trẻ bình thường.

Kết quả “NGHI NGỜ” có thể không phải do
trẻ bị khiếm thính thật sự mà có thể do có
nước ối đọng ở trong tai, do trẻ khóc hoặc
trẻ cử động trong quá trình kiểm tra. Vì vậy
cần phải kiểm tra lại thính lực của trẻ để có
kết quả chính xác.

Thế nào là sàng lọc khiếm thính và nên
kiểm tra thính giác cho trẻ sơ sinh khi
nào?
Sàng lọc khiếm thính là kiểm tra thính giác
để xem trẻ có bị khiếm thính không. Việc
kiểm tra được thực hiện sau khi sinh ít nhất
24 giờ trong thời gian con bạn đang nằm
tại bệnh viện và trước khi xuất viện về nhà.
Sàng lọc khiếm thính cho trẻ sơ sinh
được thực hiện như thế nào?
Có một loại máy đặc biệt giúp phát hiện sự
phản ứng của trẻ sơ sinh đối với âm thanh.
Việc kiểm tra rất đơn giản và không đau.
Thời gian kiểm tra thường kéo dài khoảng
từ 10 - 20 phút nếu trẻ ngủ hoặc nằm yên.
Bạn sẽ nhận được kết quả ngay sau khi
đánh giá.

Một trẻ sơ sinh đang được kiểm tra thính lực

Kết quả sàng lọc khiếm thính có ý nghĩa
như thế nào ?
z Nếu kết quả ghi là “ĐẠT” nghĩa là
thính giác của trẻ bình thường vào lúc đánh
giá tuy nhiên bạn cần nhớ là một vài trẻ có
thể bị khiếm thính sau đó một thời gian.
z Nếu kết quả ghi là “NGHI NGỜ”
nghĩa là thính giác của trẻ không đạt yêu
cầu trong lần đầu tiên, bạn sẽ được hướng
dẫn để đưa con bạn đi sàng lọc lại lần thứ
hai sau nửa ngày (12 tiếng) hoặc một vài
giờ tùy theo loại máy sử dụng.
z Nếu lần thứ hai kết quả vẫn là
“NGHI NGỜ”, bạn sẽ được hướng dẫn để
đưa trẻ đi khám và đánh giá thính lực tại cơ
sở chuyên khoa về thính lực trẻ em để
chẩn đoán xác định và tư vấn.
Nhiều trẻ có kết quả “NGHI NGỜ” trong
lần sàng lọc đầu tiên nhưng sẽ “ĐẠT”
trong những lần kiểm tra sau này.

Bạn phải làm gì nếu trong lần sàng lọc
khiếm thính thứ hai con bạn vẫn có kết
quả “NGHI NGỜ”?
Điều quan trọng nhất mà bạn nên làm là
đưa trẻ trở lại để tiến hành kiểm tra thính
giác trong vòng hai tuần hoặc theo hướng
dẫn của nhân viên y tế để đưa trẻ đến
khám ở các cơ sở chuyên khoa sâu về
thính giác trẻ em.
Những nguyên nhân nào có thể làm cho
trẻ bị điếc ?
Trẻ có thể bị điếc do một hoặc một số
nguyên nhân sau:


Mẹ bị nhiễm một số siêu vi khuẩn trong
thời kỳ mang thai (như bị Rubella)



Trong gia đình đã có người bị điếc



Trẻ sinh thiếu tháng hoặc rất nhẹ cân
khi sinh



Trẻ bị bệnh nặng ngay sau sinh



Trẻ bị dị dạng ở đầu, tai, mặt



Trẻ bị viêm màng não hoặc viêm não



Trẻ bị vàng da nặng phải truyền máu
v.v...

ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Trẻ phát triển ngôn ngữ như thế nào?
Một trẻ có thính giác bình thường sẽ phát
triển ngôn ngữ như sau:
Từ lúc sinh đến 3 tháng tuổi


Giật mình hoặc khóc khi nghe tiếng
động lớn



Có vẻ đang lắng nghe tiếng nói



Phát ra âm thanh như “ô..ô”

Từ 3 đến 6 tháng tuổi

Những biểu hiện nào ở trẻ làm bạn nghi
ngờ trẻ bị khiếm thính?
Tùy theo độ tuổi của trẻ mà sẽ có những
dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị khiếm thính như
sau:


Không thấy trẻ có sự tiến triển trong
phát âm hoặc trẻ chậm nói



Trẻ kêu đau tai (có thể do viêm tai
giữa).



Trẻ không nhận biết hoặc khó nhận biết
âm thanh từ đâu vọng đến



Thức dậy khi nghe tiếng động thình lình



Nhận ra tiếng nói quen thuộc



Trẻ nói quá nhỏ hoặc quá lớn tiếng



Thích lục lạc hoặc các đồ chơi khác
phát ra tiếng



Trẻ mở tivi hoặc vặn máy nghe nhạc
quá lớn



Dõi mắt theo âm thanh





Bắt đầu bi bô

Trẻ thể hiện những khó khăn trong giao
tiếp hoặc trong học tập

Từ 6 đến 9 tháng tuổi


Quay đầu về phía có âm thanh



Bắt đầu bắt chước các âm thanh tiếng
nói, trẻ bập bẹ các âm thanh khác nhau
như “ba-ba”, v.v...



Có đáp ứng khi nghe gọi tên

Từ 9 đến 12 tháng tuổi


Lặp lại những từ ngữ và âm thanh đơn
giản



Phản ứng lại trước tiếng hát hoặc tiếng
nhạc



Gọi đúng từ “mẹ” hoặc “ba”

TRUNG TẦM SÀNG LỌC – CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH & SƠ SINH

KIỂM TRA THÍNH GIÁC
CHO TRẺ SƠ SINH

Các dấu hiệu này không nhất thiết là trẻ bị
khiếm thính nhưng nếu thấy trẻ có một
hoặc một số dấu hiệu như trên cần cho trẻ
đi khám bác sĩ tai mũi họng ngay.
Khi phát hiện sớm trẻ bị khiếm thính
sớm, bạn cần hợp tác với các bác sĩ tai
mũi họng, các chuyên gia về thính lực
trẻ em để có thể phối hợp với nhau
giúp trẻ phát triển.
Để biết thêm thông tin, mời các bạn vào
trang web:
http://www.ditatbamsinh.vn

Trẻ khiếm thính nếu không được phát
hiện sớm sẽ không phát triển được
ngôn ngữ, bị câm, không phát triển
được kỹ năng giao tiếp, chậm phát triển
tâm thần và gặp nhiều khó khăn trong
việc học..
Nhìn bề ngoài của trẻ sơ sinh sẽ không
thể nào biết được trẻ có bị khiếm thính
hay không do đó cần kiểm tra thính lực
cho trẻ sơ sinh để có thể sớm phát hiện
tình trạng khiếm thính của trẻ.

