Chương Trình Thính Lực cho Trẻ Thơ BC Tin tức cho Cha Mẹ
Kiểm tra thính lực sớm cho trẻ
thơ của quý vị
Chương Trình Thính Lực cho Trẻ Thơ BC (BCEHP) là một
chương trình để kiểm tra thính lực sớm và can thiệp khắp tỉnh
bang.
Biết được trẻ thơ quý vị có một thính lực tốt là điều quan trọng.
Trẻ thơ bắt đầu học tiếng nói và ngôn ngữ từ lúc sanh ra. Nếu
không nghe được rõ, trẻ thơ của quý vị có thể gặp khó khăn tập
nói và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. Kiểm tra thính lực cho
trẻ thơ là việc quan trọng vì nếu sớm biết bị điếc trong cuộc đời
thì có thể giúp ích được nhiều.

Tại sao kiểm tra thính lực trẻ thơ của tôi
Khoảng một trong mỗi 300 trẻ thơ ra đời với chứng điếc ở một
hoặc cả hai bên tai Con số này gia tăng đối với những trẻ thơ
cần được săn sóc đặc biệt lúc mới sanh. Không dễ gì nhận ra
một trẻ thơ bị điếc chỉ bằng cách nhìn hành vi của trẻ. Nếu
không có kiểm tra sớm thì không khám phá ra nhiều trẻ thơ bị
điếc. Ngay cả nếu không ai trong gia đình bị điếc thì điều quan
trọng vẫn là kiểm tra thính lực cho trẻ. Phần nhiều trẻ thơ sinh
ra với chứng điếc trong gia đình không có tiền sử bệnh điếc.

Thử nghiệm thính lực cho trẻ thơ của quý vị
Khi ở bệnh viện, quý vị được đề nghị một thử nghiệm kiểm tra
thính lực cho trẻ thơ của mình. Một chuyên viên kiểm tra thính
lực do BCEHP huấn luyện thực hiện cuộc thử nghiệm. Thử
nghiệm này sử dụng những phương pháp nhanh chóng, đơn
giản và an toàn để kiểm soát thính lực của mọi trẻ sơ sinh. Nếu
cháu không được thử nghiệm trong bệnh viện, thử nghiệm có
thể đươc tiến hành tại y viện thính lực y tế công cộng gần nhà
nhất.
Một trong hai thử nghiệm kiểm tra sẽ được sử dụng, thử
nghiệm Tự Động Phát Âm Thanh vào Tai (AOAE) hoặc Tự
Động Gợi Đáp Ứng Cuống Não Khi Nghe (AABR). Đối với
kiểm tra loại AOAE, một miếng nghe tai có đầu mềm được đặt
ở phần ngoài của tai, và âm thanh được truyền vào tai. Khi tai
nhận được âm thanh, phần trong tai, gọi là ốc tai, tạo ra sự đáp
ứng có thể đo lường được.
Trong phần kiểm tra AABR, miếng nghe tai mềm chế tạo đặc
biệt được dùng. Miếng nghe tai được đặt trên tai của trẻ và một
loạt những âm thanh ngắn gọn được phát ra. Những cảm biến
nhỏ được đặt trên trán, cổ và má hoặc vai.Trong cả hai thử
nghiệm, dụng cụ kiểm tra thính lực cho thấy tai của trẻ đáp ứng
âm thanh tốt như thế nào.
Kiểm tra AOAE chỉ mất vài phút nếu trẻ thơ yên lặng hoặc ngủ.
Đối với kiểm tra AABR thì mất lâu hơn, có thể tới 30 phút.

Kiểm tra thính lực có làm trẻ thơ của tôi đau đớn
không?
Không, thử nghiệm không làm đau và cũng không khó chịu.
Thử nghiệm kiểm tra sẽ thường được thực hiện trong khi trẻ
thơ đang ngủ hoặc nằm im.

Khi nào tôi sẽ biết kết quả của thử nghiệm kiểm tra
thính lực?
Quý vị sẽ có kết quả trong lúc thử nghiệm kiểm tra. Quý vị
cũng sẽ nhận được một số thông tin để đem về nhà cùng với số
điện thoại liên lạc phòng trường hợp quý vị có điều gì thắc mắc

Tại sao một số trẻ thơ lại cần hai thử nghiệm thính lực?
Nhiều trẻ thơ có đáp ứng rõ ràng vào lần kiểm tra thứ nhất và
không cần một kiểm tra khác. Một số trẻ thơ không cho thấy sự
đáp ứng rõ ràng ở cả hai tai trong lần kiểm tra thứ nhất và cần
được kiểm tra lần nữa. Điều này không có nghĩa là trẻ thơ quý
vị bị điếc.
Một số lý do khiến có kiểm tra lần thứ hai là:
• Trẻ thơ có thể đã không nằm in trong lúc kiểm tra.
• Có thể đã có tiếng động hậu cảnh khi thử nghiệm kiểm tra
được thực hiện.
• Trẻ thơ có thể có chất dịch hoặc nghẽn tạm thời trong tai sau
khi sanh ra. Điều này rất thông thường ở trong tai sau khi
sanh.
• Trẻ thơ có thể bị điếc.

Trẻ thơ của tôi dường như đáp ứng với âm thanh. Cháu
vẫn cần thử nghiệm kiểm tra lần thứ hai chứ?
Ngay cả khi phần lớn các trẻ thơ sẽ cho thấy đáp ứng rõ ràng ở
thử nghiệm kiểm tra lần thứ hai, điều rất quan trọng vẫn là thử
nghiệm lần thứ hai. Điều này xẩy ra là do các trẻ thơ bị điếc vẫn
sẽ thường phản ứng với một số âm thanh. Nếu trẻ thơ của quý
vị bị điếc, điều quan trọng là tìm ra càng sớm càng tốt.
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Nếu kết quả thử nghiệm kiểm tra lần thứ hai không rõ
ràng, điều đó nghĩa là trẻ thơ của tôi có khả năng bị
điếc?
Nếu kết quả của thử nghiệm kiểm tra lần thứ hai không rõ
ràng, một thử nghiệm thính lực toàn diện sẽ được thực hiện bởi
chuyên viên thính lực huấn luyện đặc biệt của BCEHP. Khoảng
một trong mỗi 20 trẻ thơ mà kiểm tra lần thứ hai không cho
thấy đáp ứng rõ ràng bị điếc một hoặc cả hai tai.
What does a “pass” screening result mean?

Kết quả kiểm tra “đã qua” có nghĩa là gì?
Kết quả kiểm tra “đã qua” có nghĩa là con thơ quý vị có đáp ứng
rõ ràng cho cả hai tai và không có khả năng chút nào là cháu bị
điếc. Tuy nhiên trẻ em có thể phát hiện hoặc mắc bệnh điếc sau
này trong thời thơ ấu, do đó quan điều quan trọng là phải cho
đi kiểm tra thính lực nếu quý vị có bất cứ quan ngại nào.
Ở thời điểm kiểm tra, những yếu tố có thể tạo rủi ro sau này
lúc thơ ấu cũng được kiểm soát. Nếu trẻ thơ của quý vị có một
trong các yếu tố sau đây thì sẽ được khuyến cáo thử nghiệm
theo dõi:

Thông tin về trẻ thơ của tôi được chia sẻ thế nào?
Thông tin cá nhân do BCEHP thâu thập dưới thẩm quyền
thuộc Mục 26 của Đạo Luật Tự Do Thông Tin và Bảo Vệ Riêng
Tư của tỉnh bang. Thông tin này giúp BCEHP ấn định xem
chương trình đáp ứng nhu cầu của quý vị tốt ra sao và có thể cải
tiến dịch vụ như thế nào. Để giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ
cho gia đình quý vị, BCEHP cần chia sẻ thông tin về trẻ thơ quý
vị với các phần hành chuyên môn là những người cung cấp dịch
vụ cho các gia đình với tính cách một phần của chương trình.
Họ có thể ở các bệnh viện khác, y viện thính lực, đơn vị y tế,
trung tâm phát triển trẻ em, chương trình can thiệp sớm hoặc
trung tâm giáo dục.

Để lấy thêm chi tiết về kiểm soát thính lực cho trẻ thơ,
xin thăm địa điểm mạng của BCEHP
tại www.phsa.ca/earlyhearing
hoặc 1-866-612-2347

• người thân trong gia đình bị điếc thường trực thời thơ ấu
• hở vòm miệng
• một số hội chứng nào đó

Đây là thông tin để liện lạc của y viện thính lực

• các vấn đề sức khỏe nào đó hồi nhỏ

Điều tốt nhất để chắc chắn về thính lực của trẻ thơ quý
vị là tham dự mọi buổi hẹn theo dõi.
Những chương trình khác (ví dụ như y viện theo dõi mới sanh
hoặc chương trình hở vòm miệng) có thể yêu cầu kiểm tra
thính lực cho trẻ thơ quý vị. Nếu quý vị được hơn một trong
những chương trình này gọi cho hẹn đi khám thì xin cho người
cung cấp dịch vụ cùng biết. Thường thường quý vị không cần
phải tham dự cả hai hẹn nếu các ngày hẹn đó gần nhau.
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Chương Trình Thính Lực cho Trẻ Sơ Sinh BC
A service of the Provincial Health Services Authority
Dịch Vụ của Cơ Quan Dịch Vụ Y Tế Tỉnh Bang

Chương Trình Thính Lực cho Trẻ Sơ Sinh BC là một dịch vụ của Cơ Quan Cung
Cấp Dịch Vụ Tỉnh Bang cộng tác với các cơ quan y tế vùng.
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