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ΚΕΝΤΡΟ Π ΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ Π ΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ανιχνευτικό Πρόγραµµα
Ακοής Νεογνών

Στην ηλικία των πρώτων εβδοµάδων το παιδί σας υποβάλλεται σε εξετάσεις ρουτίνας. Το Κέ ντρο
Προληπτικής Παιδιατρικής προσφέρει µεταξύ άλλων µια εξέταση για τον έλεγχο της ακοής. Το φυλλάδιο
αυτό δίνει σχετικές εξηγήσεις. ∆ιαβάστε το και φροντίστε:
•

Να εξασφαλίσετε ραντεβού αµέσως µετά τη γέννηση του παιδιού σας, τηλεφωνώντας στο 77772422

•

Να συµπληρωθεί η τρίτη σελίδα του εντύπου αυτού

•

Να υπογράψετε τη συγκατάθεση που βρίσκεται στην ίδια σελίδα

Ερ ω τήσ ει ς π ο υ υπ ο β άλλο ν ται σ υχν ά απ ό το υς γο ν εί ς κ α ι ο ι απ α ν τή σε ις π ο υ θ α σα ς β ο η θ ή σο υν ν α
κ α ταλάβ ε τε κ αλύτερ α τη ν ε ξέ τα ση .
Γιατί χρειάζεται το παιδί µου να κάνει εξέταση για την ακοή του;
Μερικά βρέφη, περίπου ένα σε κάθε πεντακόσια, γεννιούνται µε βαρηκοΐα που είναι δύσκολο να εντοπιστεί
χωρίς συγκεκριµένες εξετάσεις. Είναι σηµαντικό να διαγνωστεί η ανωµαλία αυτή έγκαιρα ώστε τα παιδιά µε
βαρηκοΐα να βοηθηθούν στην ανάπτυξή τους. Η ανιχνευτική διαδικασία θα εντοπίσει αυτά τα βρέφη ώστε, το
συντοµότερο δυνατό, να βοηθηθούν αυτά και οι γονείς τους. Χωρίς την ανιχνευτική διαδικασία, πολλές φορές
περνούν χρόνια πριν γίνει αντιληπτό το πρόβληµα.
Τι είδους προβλήµατα προκαλούνται;
Τα παιδιά µε βαρηκοΐα έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν περιορισµένη ικανότητα επικοινωνίας και
µάθησης µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται η ακαδηµαïκή τους επίδοση, η ψυχική τους υγεία και η κοινωνική
τους θέση. Η κακή προοπτική αυτών των παιδιών µπορεί να αντιστραφεί αν η διάγνωση, παρέµβαση και
στήριξη γίνουν τους πρώτους µήνες ζωής.
∆εν υπάρχει κανένα περιστατικό βαρηκοΐας στην οικογένεια. Χρειάζεται παρόλα αυτά να εξεταστεί το
παιδί µου;
Ναι. Όλα τα βρέφη πρέπει να υποβάλλονται στην εξέταση ακοής. ∆ύο βρέφη στα χίλια γεννιούνται µε απώλεια
ακοής και συνήθως δεν υπάρχει ιστορικό γενετικής βαρηκοΐας στην οικογένεια.
Πότε πρέπει να γίνει αυτή η εξέταση ανίχνευσης της απώλειας ακοής;
Η ανιχνευτική εξέταση είναι καλύτερα να γίνεται µεταξύ της 10ης και 21ης µέρας µετά τη γέννηση.
Πού γίνεται αυτή η εξέταση; Για βοήθεια σας υπάρχουν χάρτες στο πίσω µέρος του εντύπου.
Λεµεσός: Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής - Ανιχνευτική Μονάδα Ακοής Λεµεσού
Στρατηγού Μακρυγιάννη 12, Τ.Θ. 56617, 3309 Λεµεσός
Λευκωσία: Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής - Ανιχνευτική Μονάδα Ακοής Λευκωσίας
Καλλιπόλεως 15 και Ιφιγενείας, Πολυκατοικία AMARAL 30, Γραφείο 401, 1055 Λευκωσία
Λάρνακα: Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής - Ανιχνευτική Μονάδα Ακοής Λάρνακας
Λεωφόρος Σπύρου Kυπριανού 83, Eλένειο Mέγαρο, ∆ιαµ. 202, 6051 Λάρνακα
Πάφος: Κέντρο Ενηλίκων Γεροσκήπου-Ανιχνευτική Μονάδα Ακοής Πάφου
Μαραθώνος 1, 8201 Γεροσκήπου, Πάφος
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Υπάρχει κίνδυνος η εξέταση να προκαλέσει βλάβη στο βρέφος µου;
Όχι, κανένας κίνδυνος. Είναι µια γρήγορη διαδικασία που συνήθως γίνεται ενόσω το µωρό κοιµάται.
Πρέπει να κάνω κάποια προετοιµασία πριν την εξέταση;
Ναι. Είναι καλύτερα το βρέφος να είναι καθαρό, να έχει φάει πριν την εξέταση για να είναι ήσυχο και να έχετε
µαζί σας πιπίλα και γάλα.
Πώς γίνεται η εξέταση;
Όταν το βρέφος είναι κοιµισµένο, ο ανιχνευτής τοποθετεί µια µικρή ελαστική θηλή στο έξω µέρος του αφτιού
του παιδιού. Η θηλή περιέχει µεγάφωνο που στέλνει χαµηλής έντασης ήχους στο αφτί του παιδιού. Το αφτί
ανταποκρίνεται προκαλώντας το ίδιο ένα µικρό ήχο, γνωστό ως ωτακουστική εκποµπή. Αυτή η εκποµπή
µετριέται µε µια ηλεκτρονική συσκευή η οποία αξιολογεί κατά πόσον το βρέφος πέρασε µε επιτυχία ή
χρειάζεται να επαναλάβει τη δοκιµασία. Αυτή είναι η εξέταση των Αυτόµατων Ωτακουστικών Εκποµπών (ΑΩΕ).
Μπορώ να µείνω µε το βρέφος µου κατά τη διάρκεια της εξέτασης;
Ναι.
Πόση ώρα διαρκεί η εξέταση;
Λίγα λεπτά µόνο.
Τι αποτέλεσµα βγαίνει µε την εξέταση αυτή;
Εάν η ηλεκτρονική συσκευή δείξει απόκριση από τα αφτιά του βρέφους αυτό σηµαίνει ότι το βρέφος πέρασε µε
επιτυχία την εξέταση. Tότε είναι πολύ πιθανόν ότι η ακοή του είναι φυσιολογική. Παρόλα αυτά, εάν στο µέλλον
έχετε αµφιβολίες για την ακοή του παιδιού, µην παραλείψετε να το αναφέρετε στο γιατρό σας. Εάν η
ηλεκτρονική συσκευή ∆ΕΝ δείξει απόκριση σ΄ένα ή και στα δύο αφτιά τότε το παιδί σας θα χρειαστεί
περισσότερες εξετάσεις. Η πρώτη εξέταση ακοής (AΩE) θα επαναληφθεί ακόµη µία φορά και ίσως µετά να
χρειαστεί και ένας άλλος τύπος εξέτασης: η εξέταση των Αυτόµατων Προκλητών Ακουστικών ∆υναµικών του
Εγκεφαλικού Στελέχους (ΑΠΑ∆ΕΣ).
Πότε θα πάρω τα αποτελέσµατα;
Θα σας ανακοινωθούν αµέσως µόλις γίνει η εξέταση και θα σας δώσουµε γραπτή απάντηση. Καλό είναι να
έχετε µαζί σας το βιβλιάριο υγείας του παιδιού για να σφραγιστεί. Επίσης θα σας δοθούν εξηγήσεις για το
αποτέλεσµα και πληροφορίες για τη φυσιολογική ανάπτυξη της οµιλίας.
Γιατί το βρέφος µου µπορεί να χρειαστεί δεύτερη εξέταση ακοής AΩE;
Μερικά βρέφη µε φυσιολογική ακοή χρειάζεται να υποβληθούν και σε δεύτερη εξέταση ακοής. Υπάρχει
περίπτωση να παρουσιαστεί δυσκολία στην πρώτη εξέταση, διότι:
 το βρέφος είναι ανήσυχο
 το βρέφος προσωρινά παρουσιάζει υγρό ή απόφραξη του αφτιού
 µπορεί το περιβάλλον να είναι πολύ θορυβώδες
Πότε µπορούν να γίνουν οι επόµενες εξετάσεις αν χρειαστεί;
Συνήθως σύντοµα µετά την πρώτη εξέταση, περίπου µια εβδοµάδα αργότερα.
Πού θα γίνουν οι επόµενες εξετάσεις;
Στο ίδιο µέρος µε την πρώτη.
Τι γίνεται αν αποτύχει η ανιχνευτική διαδικασία;
Το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής προχωρεί σε πλήρη ακουλογικό έλεγχο για αξιολόγηση της ακοής.
Από πού µπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες;
Από το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής. Τηλ. 77772422, email: info@cpp.org.cy

Το Κέντρο Προ ληπτικ ής Παιδιατρικής ιδρύθηκε στη Λεµεσό το 1988 και είναι εγγεγραµµένο φιλανθρωπικό
σωµατείο. Προσφέρει ιατρικά ανιχνευτικά προγράµµατα που καλύπτουν όλες τις έγκυες και όλα τα
νεογέννητα της χώρας. Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου, συµπεριλαµβανοµένου του Aνιχνευτικού
Προγράµµατος Aκοής Nεογνών, προσφέρονται δωρεάν ώστε να επιτυγχάνεται η καθολική κάλυψη. Για να
ανταποκρίνεται στο έργο του το Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής δέχεται εισφορές. Ο παιδίατρός σας θα
σας εξηγήσει πως µπορείτε να βοηθήσετε το Κέντρο ώστε να συνεχίσει το έργο του.
Εισφορές µπορούν να γίνονται µέσω Τράπεζας Κύπρου στον αριθµό λογαριασµού 0343-11-037058 ή
ηλεκτρονικά στην JCC PAYMENTS SYSTEMS. https://www.jccsmart.com/eBills/Invoice/Index/467
Επικοινωνία: Τηλ.: 25818787, 77772422, Φαξ: 25346894, email: info@cpp.org.cy
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KΑΤΑΓΡΑΦH ΓEΝΝΗΣΗΣ/ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ πΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Όνοµα µητέρας

Ηµ. γέννησης µητέρας

∆ιευθ.

/

/

Αρ.Ταυτ.

Τηλ.

Πόλη/Χωριό

Επαρχία

Ταχ.Κωδ.

Γυναικολόγος

Κλινική

Παιδίατρος
Ηµερ.Τοκετού

Όνοµα και Επώνυµο Bρέφους
/

/



Βάρος(g)
γέννησης























ΝΑΙ

Iστορικό βαρηκοΐας
Bακτηριακή µηνιγγίτιδα
Ωτοτοξικά φάρµακα
Υποψία συνδρόµου
Παρατεταµένος ίκτερος
Περιγεννητικές µολύνσεις
∆υσµορφία
Μηχανική αναπνοή
Ειδική φροντίδα (ΝICU)
Apgar score @ 5min<=3

 Πολλαπλή κύηση:

∆ίδυµα 
Τρίδυµα 

Αριθµός
Ηλικία Κύησης >36(βδοµ.)
προηγούµενων
<36(βδοµ.)
γεννήσεων
ΟΧΙ

Άλλα / Σηµειώστε:

Παρακαλώ υπογράψετε πιο κάτω αν συµφωνείτε και συγκατατίθεστε:

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Έχω πληροφορηθεί τι περιλαµβάνει το «Ανιχνευτικό Πρόγραµµα Ακοής Nεογνών» και πήρα όλες τις απαντήσεις που
επιθυµούσα. Αντιλαµβάνοµαι ότι το «Ανιχνευτικό Πρόγραµµα Ακοής Nεογνών» θα καταγράψει τα δεδοµένα του παιδιού
µου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Συµφωνώ και δίνω τη συγκατάθεσή µου:
 Να κάνει το παιδί µου την εξέταση για την ανίχνευση της απώλειας ακοής και

 Το «Ανιχνευτικό Πρόγραµµα Ακοής Nεογνών» να κρατήσει τα δεδοµένα του παιδιού µου για την αξιολόγηση του

προγράµµατος.

Όνοµα:

Χ Ρ Η Σ Η
Συγκατάθεση Ναι

Ηµερ ....../....../........

Υπογραφή:

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ



Όχι



Απόκριση ΑΩΕ1 ∆εξιό αυτί – Ναι



Τεστ: ΑΩΕ 1



Όχι



Ηµερ ........./........./...........

Αριστερό αυτί – Ναι





Όχι

∆εν έγινε η εξέταση – Λόγος .......................................................................





Ραντεβού για ΑΩΕ2 Ηµερ ........./........./...........
Απόκριση ΑΩΕ2 ∆εξιό αυτί – Ναι

Όχι

Αριστερό αυτί – Ναι





Όχι

∆εν έγινε η εξέταση – Λόγος .........................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................



.........................................................................................................................................
Ραντεβού για ΑΠΑ∆ΕΣ





Ηµερ ........../........./...........

Απόκριση ΑΠΑ∆ΕΣ ∆εξιό αυτί – Ναι

Όχι

Αριστερό αυτί – Ναι





Όχι

.........................................................................................................................................



Όνοµα Ανιχνευτού
...................................................

.........................................................................................................................................
Ραντεβού για ΠΑ∆ΕΣ(∆ιαγνωστικό)

Ηµερ ........./........./...........

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Υπογραφή
...................................................
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗΣ
CENTER FOR PREVENTIVE PAEDIATRICS
Στρατηγού Μακρυγιάννη 12
Τ.Θ. 56617, 3309 Λεµεσός - ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: 25818787, 77772422 Φαξ: 25346894
email: info@cpp.org.cy
www.cpp.org.cy

