


 
Tại sao tôi nên cho con  kiểm tra 

thính giác? 
 
• Đa số trẻ em có thể nghe rõ khi vừa ra đời, 

nhưng một số em thì không như vậy. 
• Tất cả các em bé đều được kiểm tra để bảo 

đảm là các em có thính giác bình thường. 
• Kiểm tra thính giác cho trẻ sơ sinh là một 

cách để biết là trẻ có bị mất thính giác hay 
không.   

• Điều quan trọng là cần phải phát hiện ra tình 
trạng này càng sớm càng tốt. Nếu tình trạng 
mất thính giác được phát hiện sớm, các em 
bé sẽ dễ tiếp thu hơn. 

• Có nhiều cách quý vị có thể làm ngay giúp 
con mình nếu phát hiện thấy em bị mất thính 
giác. 

 
Hãy bảo đảm là quý vị đã đưa con đi  kiểm tra 
trước khi ra viện. 

 

 

 

Tôi cần biết những gì về vấn đề kiểm 
tra thính giác cho trẻ sơ sinh? 

 

• Qui trình kiểm tra rất an toàn, không đau và có 
thể hoàn tất trong khoảng 10 phút. 

• Đa số các em bé đều ngủ trong khi kiểm tra. 
• Hãy hỏi xin kết quả  kiểm tra trước khi ra 

viện. 
• Đừng quên cho bệnh viện biết tên của bác sĩ 

hoặc y viện của con quý vị để gửi kết quả 
kiểm tra cho họ. 

 

Tại sao một số em bé lại được “giới 
thiệu” đi khám tiếp (không đạt yêu 
cầu) sau khi kiểm tra thính giác? 

 

• Một số em bé có thể cần khám nghiệm thính 
giác thêm một lần nữa vì: 

Có nước trong lỗ tai 
Tiếng ồn trong phòng kiểm tra 
Em bé di  động nhiều 
Em bé bị mất thính giác 

• Ða số bé cần khám nghiệm thính giác thêm 
đều có thính giác bình thường.  Một số bé sẽ 
bị mất thính giác. 

 
Nếu kết quả kiểm tra thính giác của con quý vị 
không đạt yêu cầu, xin nhớ cho em đi kiểm tra lại 
càng sớm càng tốt. 

 
Có thể nào một em bé 
sơ sinh đạt trong kỳ 
khám nghiệm thính 
giác mà vẫn  bị mất 
thính giác không? 

 
• Có, một số bé nghe đủ tốt để đạt trong lần  
      kiểm tra đầu, nhưng bị mất thính giác sau 
      này vì: 

  một số bệnh tật nào đó 
dùng một số thuốc men nào đó 
bị thương tật nào đó 
có người trong gia đình bị mất thính giác 

• Kiểm tra dấu hiệu bị mất thính giác khi bé 
lớn lên. 

• Hãy dùng danh sách trên mặt sau làm bản 
hướng dẫn. 

 


