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Sẽ có đề nghị về một loạt kiểm tra sức khoẻ cho em bé của quý 
vị trong vài tuần lễ đầu sau khi bé ra đời. Một trong các kiểm tra 
này là để xem em có bị mất mát thính giác hay không. Cuộc dò 
khám thính giác sẽ được đề nghị ngay sau khi bé chào đời.

Nếu việc dò khám thính giác không thể thực hiện được trong 
lúc quý vị và bé đang ở bệnh viện, họ sẽ đề nghị việc dò khám 
thính giác cho bé tại khoa ngoại trú, hoặc tại một cơ sở cộng 
đồng địa phương, sớm sau khi quý vị và bé xuất viện. 

TẠI SAO EM BÉ CẦN ĐƯỢC DÒ KHÁM 
THÍNH GIÁC?
Cứ mỗi 1000 em bé được sinh ra thì có khoảng một đến hai em 
sẽ bị mất mát/suy giảm thính giác đáng kể.

Điều quan trọng là nên tìm biết càng sớm càng tốt về thính lực 
của con mình để quý vị và em bé có thể nhận được sự hướng 
dẫn và hỗ trợ đúng cách. Vào lúc trẻ nhỏ bắt đầu biết nói thì em 
đã lắng nghe được khoảng một năm về cách thức chúng ta nói 
chuyện.

VIỆC DÒ KHÁM CHO BÉ GỒM NHỮNG 
GÌ?
Một nhân viên dò khám thính giác đã được huấn luyện sẽ thực 
hiện cuộc dò khám trong khi bé đang ngủ hoặc nghỉ ngơi yên 
lặng. Quý vị có thể ở bên em bé trong lúc họ thực hiện việc này.

Nhân viên này sẽ đặt một miếng cảm biến nhỏ trên đầu của 
bé và cho bé nghe các âm thanh lách tách nhẹ nhàng qua một 
máy nghe tai. Miếng cảm biến sẽ ghi nhận đáp ứng của bé đối 
với âm thanh. 

Việc dò khám thường không gây xáo trộn cho bé. Việc dò khám 
có thể thực hiện trong khoảng 10-20 phút là xong.

KẾT QUẢ
Ngay khi việc dò khám thính giác đã hoàn tất, kết quả sẽ được 
nhân viên giải thích cho quý vị và ghi vào Sổ Y tế Cá nhân của 
bé (Sổ Xanh). 

Nếu kết quả cho thấy rằng cần được dò khám lần nữa, điều này 
không nhất thiết có nghĩa là em bé bị mất mát/suy giảm thính 
giác. Có thể là vì các lý do khác. Lý do thông thường nhất của 
việc cần đi dò khám lại là vì có chất dịch hoặc nghẽn trong tai 
bé sau khi sinh.

TÔI CẦN LÀM GÌ KHI BÉ LỚN LÊN?
Thính giác có thể không luôn luôn giữ nguyên qua thời gian.

Điều quan trọng là theo dõi việc phát triển nói năng và ngôn 
ngữ của bé cũng như việc bé đáp ứng với âm thanh.

Quý vị có thể tham khảo bản danh sách kiểm tra ở mặt sau để 
theo dõi tiến triển của con mình.

Nếu có lo ngại về sự phát triển thính giác hoặc nói năng và 
ngôn ngữ của con em mình trong tương lai, hãy thu xếp đưa 
em đi khám thính giác. Hãy yêu cầu bác sĩ gia đình giới thiệu 
quý vị đến dịch vụ thích đáng để khám thính giác cho con em 
mình.

Việc thử nghiệm thính giác có thể được thực hiện vào bất kỳ 
tuổi nào.
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DANH SÁCH KIỂM TRA THÍNH GIÁC
Sơ sinh đến 3 tháng Phản ứng đối với âm thanh lớn

Trở nên yên lặng khi nghe âm thanh hoặc tiếng nói quen thuộc

Làm những tiếng ậm ừ

Đáp ứng đối với lời nói, bằng cách nhìn vào mặt người nói

3-6 tháng Liếc mắt hoặc xoay đầu về phía có âm thanh

Bắt đầu có những tiếng giống như lời nói

Cười và làm những tiếng ồn để thể hiện cảm giác của các em

6-9 tháng Bập bẹ ‘đađa’ ‘ma-ma’ ‘baba’

La lối/phát ra âm thanh để làm cho người khác chú ý

Sẽ thường đáp ứng khi có người nói ‘không’ và gọi tên của em

Đáp ứng đối với tiếng hát và âm nhạc

9-12 tháng Bắt chước âm thanh lời nói của người khác

Hiểu được các từ ngữ đơn giản, ví dụ như “banh”, “chó”, “ba”

Xoay đầu khi nghe tiếng động nhẹ

Nói được những từ ngữ đầu đời

12-18 tháng Có vẻ hiểu được một số từ ngữ mới mỗi tuần

Làm theo những lời chỉ dẫn đơn giản, ví dụ như ‘lấy trái banh’

Đưa tay chỉ đến người khác, bộ phận cơ thể hoặc đồ chơi khi được hỏi

Tiếp tục học những từ ngữ mới để nói mặc dù có thể không rõ ràng

18-24 tháng Có khoảng 100-200 từ ngữ mà các em sử dụng thường xuyên

Lắng nghe các bài hát hoặc câu truyện đơn giản

Kết hợp hai từ ngữ trở lên trong các câu ngắn như ‘uống nữa’

Ghi chú:


