
  

1. 8416 – Badanie przesiewowe słuchu metodą AABR 

Koronawirus (COVID-19). Jeśli są Państwo 
pacjentem, opiekunem lub osobą odwiedzającą, tu znajdą 
Państwo ważne informacje związane z wizytą w szpitalu Isala. 

Państwa dziecko poddaliśmy przesiewowemu badaniu słuchu 
metodą AABR. Przy użyciu delikatnych dźwięków sprawdzamy, 
czy słuch Państwa dziecka jest prawidłowy. 

Zwiększone prawdopodobieństwo niedosłuchu 

Niedostateczny wynik testu („refer”) w przesiewowym badaniu 
słuchu oznacza, że Państwa dziecko w chwili przeprowadzania 
kontroli, nie spełniło wymagań stawianych przez test. Państwa 
dziecko może jeszcze być zbyt młode, chwilowo mieć problemy ze 
słuchem (np. z powodu wody w kanale słuchowym), ale może 
również mieć poważną wadę słuchu. Nieprawidłowy wynik testu 
może oznaczać duże prawdopodobieństwo niedosłuchu. 

Badanie 

Znaczenie dodatkowych badań 

Z badania wynika, że rozwój mowy i języka lepiej przebiega u dzieci 
z wrodzonymi wadami słuchu, jeśli leczenie rozpocznie się przed 
ukończeniem przez nie 6 miesiąca życia. Zdecydowanie lepiej niż 
po odkryciu i leczeniu w późniejszym wieku. Prawidłowy rozwój 
mowy i języka ma ogromne znaczenie w rozwoju dzieci. Chodzi tu o 
zabawę z innymi dziećmi i edukację. Dlatego takie ważne jest 
stwierdzenie, czy dziecko dobrze słyszy. Po stwierdzeniu 
nieprawidłowości w badaniu przesiewowym, kolejnym krokiem jest 
ustalenie, czy dziecko ma wadę słuchu. Dochodzi do tego w 
Centrum Audiologii lub na wyspecjalizowanym oddziale 
laryngologii. 
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Centrum Audiologii (Audiologisch Centrum – AC) 

Centrum Audiologii specjalizuje się w badaniach słuchu. Jeśli 
dziecko ma wadę słuchu, jest w stanie zaoferować 
wielodyscyplinową opiekę. Wielodyscyplinowa opieka oznacza, że 
różnego rodzaju specjaliści mogą pomóc Państwa dziecku, jeśli 
występuje u niego ubytek słuchu. 

Po skierowaniu otrzymują Państwo do domu kwestionariusz do 
wypełnienia. Jego zadaniem jest przygotowanie Państwa do 
badania. Znajdują się tam pytania np. dotyczące występowania wad 
słuchu w rodzinie. 

Badanie przeprowadzane przez AC 

Ustalenie rodzaju i stopnia wady słuchu wymaga przeprowadzenia 
wielu testów. Do testów kolejno dochodzi przeważnie rano lub po 
południu. 

Rodzaje testów 

 Tympanometria 
To ustalenie, czy w uchu środkowym (za błoną bębenkową) 
znajduje się płyn. Najpierw należ sprawdzić, czy w uchu nie 
ma nagromadzonej woskowiny. 

 Otoemisja akustyczna 
Po wysłaniu krótkiego dźwięku w uchu, powraca rodzaj echa, 
jeśli nie mamy do czynienia z ubytkiem słuchu i za błoną 
bębenkową nie ma żadnego płynu. Pomiar przypomina pomiar 
płynu w uchu (tympanometrię), ponieważ również tutaj wkłada 
się miękką zatyczkę w przewód słuchowy. Badanie każdego 
ucha trwa od ok. 1 do 3 minut. Dziecko musi spokojnie leżeć i 
nie wydawać żadnych dźwięków. 
 

 Badanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia 
mózgu (Auditory Brainstem Response –ABR) 
Właściwie jest to takie samo badanie jak AABR, które 
wykonujemy na neonatologicznym oddziale intensywnej opieki 
medycznej (NICU). W tym badaniu wykorzystuje się dźwięki o 
różnym nasilenia, aby stwierdzić stopień ubytku słuchu. 



Badanie czasami zabiera godzinę. Aby badanie zakończyło 
się powodzeniem, dziecko musi leżeć spokojnie i najlepiej, 
kiedy śpi. 
 

 Obserwacja – audiometria 
To jedyne badanie, podczas którego dziecko nie może spać. 
Po emisji dźwięku, sprawdza się drobne reakcje. Na przykład 
przyjęcie pozycji nasłuchującej lub uniesienie brwi. Dźwięki 
różni wysokość tonu i siła. U bardzo małych dzieci (do około 8 
miesiąca) próg reakcji jest wyższy przy silniejszych dźwiękach 
niż u starszych dzieci. Pomiar w mniejszy stopniu nadaje się 
do określenia stopnia ubytku słuchu. Można z niego 
skorzystać do określenia ewentualnej różnicy w progu 
słyszalności niskich i wysokich tonów. Czasami test trzeba 
powtórzyć, aby mieć wystarczającą pewność wyników. 

Przygotowanie 

Przygotowanie do badania 

 W dniu badania dziecka nie wolno kąpać. 
 Należy zabrać ze sobą jedzenie i nakarmić dziecko tuż przed 

badaniem. 
 Badanie z Centrum Audiologii należy zaplanować zgodnie z 

rytmem snu dziecka. 

Wynik 

Po otrzymaniu wyniku 

Stwierdzono niedosłuch? Z pewnością mają Państwo pytania 
związane z wielkością niedosłuchu, jego skutków i możliwości 
leczenia. Centrum Audiologii może służyć radą. Na przykład, co 
Państwo mogą zrobić, aby jak najlepiej przebiegał rozwój mowy i 
języka Państwa dziecka? Jeśli istnieje taka potrzeba Centrum 
Audiologii może dobrać dziecku aparat słuchowy. 

Niedosłuch 

Ogólnie rzecz biorąc istnieją trzy formy niedosłuchu 



 Pierwsza jest wynikiem płynu za błoną bębenkową. Jest to 
okresowe i laryngolog może przeprowadzić skuteczne 
leczenie. 

 Druga wynika z nieprawidłowego działania przewodu 
słuchowego (ślimaka). Niestety z punktu widzenia 
medycznego wady tej nie można usunąć. Rozwiązaniem 
może być aparat słuchowy. 

 W trzeciej formie nerw słuchowy i mózg nieprawidłowo 
przetwarzają sygnały (dźwiękowe). Nie jest to częste. 

Informacje 

Niniejsza broszura zawiera informacje o nieprawidłowym wyniku 
neonatologicznego badania przesiewowego i diagnostycznego 
przeprowadzonego przez Centrum Audiologii lub laryngologa. O 
więcej informacji na temat niedosłuchu można zwrócić się do 
pediatry, Centrum Audiologii lub przejść na 
stronę www.fenac.nl oraz www.oorakel.nl. 

Dane Państwa dziecka 

Szpital Isala w Zwolle zajmuje się koordynacją badań 
przesiewowych słuchu na oddziałach NICU w całym kraju i 
administruje oraz jest właścicielem centralnej bazy danych. Szpital 
Isala w Zwolle wyznaczył TNO (oddział pediatryczny) na 
administratora danych. Rejestracji ulegają wyniki badania 
przesiewowego. W przypadku nieprawidłowych wyników również 
wyniki dalszych ewentualnych badań prowadzonych przez 
audiologa lub laryngologa. Celem tej rejestracji jest czuwanie nad 
przebiegiem badań nad wadami słuchu. Dane Państwa dziecka 
mogą przyczynić się również do tego, że to badanie przesiewowe 
będzie skuteczne. Zarejestrowane zanonimizowane dane mogą 
zostać wykorzystane w badaniach naukowych. Z Państwa danymi 
obchodzimy się z najwyższą ostrożnością. Jeśli nie chcą Państwo, 
aby dane dziecka podlegały rejestracji, mogą Państwo to 
zaznaczyć. Proszę poinformować o tym pediatrę. 

Kontakt 

Z pytaniami mogą Państwo zwracać się telefonicznie do oddziału, 
który prowadzi leczenie Państwa dziecka. 
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Zwolle 

Neonatologiczny Oddział Intensywnej Opieki Medycznej 
0 886 245 271 (24 godziny na dobę). 

 


