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Czy słyszysz to, co ja słyszę?
Maluchy używają do odkrywania świata wszystkich swoich zmysłów – zwłaszcza słuchu. 
Chwilowa lub stała utrata słuchu u dziecka może występować od urodzenia lub być 
spowodowana częstymi infekcjami ucha, urazami lub chorobą. Utrata słuchu może powodować 
zwolniony rozwój mowy i inne problemy związane z uczeniem się. Prawo stanu Illinois wymaga, aby 
wszystkie szpitale położnicze przeprowadzały badania słuchu u noworodków. Coroczne badanie słuchu 
u wszystkich dzieci w wieku 3 lat i więcej jest również obowiązkowe we wszystkich licencjonowanych 
żłobkach i przedszkolach. Rodzice i nauczyciele pełnią ważną rolę w obserwowaniu dzieci pod kątem 
zaburzeń w rozwoju słuchu. 

Jak wygląda normalny rozwój słuchu?
 • Każde trzymiesięczne niemowlę powinno reagować na głos swoich rodziców. W wieku sześciu 

miesięcy dziecko powinno obracać głowę w kierunku dźwięku oraz gaworzyć. 
 • Normalnie rozwijające się dziecko zaczyna naśladować dźwięki lub niektóre słowa do dwuna-

stego miesiąca życia. Maluch będzie próbował powiedzieć słowa takie, jak „mama” lub „pa-
-pa”.

 • Dwuletnie dziecko rozumie słowa komunikujące czynności, takie jak: „biegnij”, wykonuje 
również proste instrukcje słowne, a także posługuje się zdaniami składającymi się z dwóch-
-trzech wyrazów. 

Porozmawiaj z rodzinnym pediatrą o innych metodach sprawdzania słuchu u dzieci. Aby uzskać 
dalsze informacje, skontaktuj się z American Speech-Language-Hearing Association pod 
numerem (800) 638-8255.

Jakie są najczęściej spotykane objawy utraty słuchu? 
 • Dziecko z utratą słuchu może wydawać się nieuważne albo oporne
 • Nie będzie rozumiało wszystkich słów lub będzie słyszało tylko niektóre dźwięki
 • Może nie być zainteresowane oglądaniem telewizji lub słuchaniem radia
 • Może mówić niewyraźnie lub niezrozumiale

Co należy zrobić, jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma problemy ze 
słuchem?
Spytaj lekarza rodzinnego, czy Twoje dziecko powinno mieć zbadany słuch przez specjalistę, lub 
poproś o rozmowę z konsultantem ds. słuchu w Twoim okręgu szkolnym. 

Jak ważne jest leczenie?
Wczesne rozpoznanie jak i leczenie wad słuchu jest bardzo ważne. Naukowe badania wykazały, 
iż dzieci urodzone z wadą słuchu zaczynają naukę w szkole posiadając normalne umiejętności 
językowe i w zakresie uczenia się, jeżeli odpowiednia terapia rozpocznie się przed szóstym 
miesiącem życia. Leczenie polega na znalezieniu zasadniczych powodów utraty słuchu, 
dokonaniu zmian w otoczeniu, wprowadzeniu odpowiednich ćwiczeń, używaniu aparatów 
słuchowych lub operacji. Wczesne rozpoznanie utraty słuchu i podjęcie natychmiastowego 
leczenia zapobiega problemom związanym z uczeniem się i społecznym rozwojem dziecka. 

Opinie i wskazówki zawarte na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje tutaj 
podane nie mogą być traktowane jako porady medyczne i nie zastępują diagnozy lekarskiej ani 
właściwego leczenia medycznego. Radzimy rodzicom, aby z pytaniami na temat stanu zdrowia ich dzieci 
zwracali się do lekarzy lub innych wykwalifikowanych przedstawicieli służby zdrowia. 


