
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σε περίπτωση φυσιολογικής 
ανταπόκρισης έχει αποκλειστεί οριστικά 
η πιθανότητα βαρηκοΐας στο παιδί μου;

Θα έχει αποκλειστεί σε έναν πολύ μεγάλο 
βαθμό η πιθανότητα αυτή αλλά όχι οριστικά. 
Ένα μικρό ποσοστό νεογνών μπορεί να 
παρουσιάσει βαρηκοΐα για διάφορους λόγους:

 › Προοδευτική απώλεια ακοής.
 › Παθήσεις που επηρεάζουν το ακουστικό 
  νεύρο.
 › Επίκτητες βαρηκοΐες κ.ά. 

Γιατί μπορεί να χρειαστεί 
να γίνει και δεύτερος έλεγχος;

Μπορεί να μην ήταν δυνατόν να ληφθεί μια 
φυσιολογική ανταπόκριση την πρώτη φορά 
για τους ακόλουθους λόγους:

 › Το μωρό μπορεί να ήταν ανήσυχο.
 › Το αυτί του παιδιού σας μπορεί να είχε 
  υγρό ή κάτι που έφρασσε το αυτί.
 › Μπορεί να υπήρχε θόρυβος στον χώρο 
  της εξέτασης.

Αν αποτύχει ένα μωρό τον πρώτο έλεγχο, αυτός 
επαναλαμβάνεται σε έναν μήνα.

Αν χρειαστεί επανέλεγχος δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη ότι το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα με 
την ακοή του. 

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που χρήζει 
επανελέγχου;

Ο έλεγχος αυτός θα επαναληφθεί έναν μήνα 
μετά από τον αρχικό. 

Σε περίπτωση που χρήζει επανέλεγχου δίνεται 
παραπομπή για περαιτέρω εξειδικευμένες 
εξετάσεις. 
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Πού μπορεΙ να γΙνει 
ο ακουολογικόσ Ελεγχοσ 
του παιδιού μου;
Ο έλεγχος μπορεί να γίνει στα ακόλουθα 
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας αφού προηγουμένως 
έχει διευθετηθεί σχετικό ραντεβού τηλεφωνώντας 
στον Παγκύπριο Αριθμό 17001.

1. Λευκωσία- Νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος 
 Μακάριος ΙΙΙ» και στο Γενικό Νοσοκομείο 
 Λευκωσίας

2.	 Λεμεσός- Κέντρο Υγείας Λινόπετρας

3. Πάφος- Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

4. Λάρνακα- Παλαιό Νοσοκομείο Λάρνακας

5.	 Επαρχία Αμμοχώστου- Νοσοκομείο Αμμοχώστου
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Γιατί εφαρμόζεται το Ανιχνευτικό 
Πρόγραμμα Ελέγχου Ακοής 
Νεογνών;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
ένα με δυο νεογνά ανά χίλιες γεννήσεις, είναι 
δυνατόν να παρουσιάσουν κάποιου βαθμού 
βαρηκοΐα στο ένα ή και στα δύο αυτιά. 
Δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσει κάποιος, 
χωρίς εξειδικευμένους ελέγχους, αν ένα νεογνό 
έχει κάποιου βαθμού βαρηκοΐα, ειδικά αν είναι 
στο ένα αυτί.

Ο προληπτικός έλεγχος ακοής, στις πλείστες 
περιπτώσεις, θα βοηθήσει στην έγκαιρη 
ανίχνευση των παιδιών που παρουσιάζουν 
κάποιο πρόβλημα ακοής. Η έγκαιρη ανίχνευση 
απώλειας ακοής είναι πολύ σημαντική για την 
περαιτέρω ανάπτυξη του παιδιού.

Εξυπακούεται ότι με την έγκαιρη ανίχνευση 
δίνεται άμεση στήριξη στο νεογνό και στους 
γονείς του.

Το ανιχνευτικό τεστ ακοής 
θα είναι επώδυνο για το 
παιδί μου;

Το ανιχνευτικό τεστ δεν είναι καθόλου επώδυνο 
και συνήθως γίνεται όταν το μωρό σας κοιμάται 
ή είναι απλά ήρεμο.

Κανένα άτομο στην οικογένειά 
μου δεν έχει βαρηκοΐα. 
Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση 
το παιδί μου θα πρέπει να κάνει 
τον ανιχνευτικό έλεγχο ακοής;

Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ο ανιχνευτικός 
έλεγχος σε όλα τα παιδιά. Τα περισσότερα παιδιά 
με εκ γενετής βαρηκοΐα είναι παιδιά οικογενειών 
χωρίς προηγούμενο ιστορικό βαρηκοΐας.

Τι περιλαμβάνει το ανιχνευτικό 
τεστ ακοής;

Το αρχικό ανιχνευτικό τεστ ακοής στο παιδί 
σας θα γίνει από ειδικά εκπαιδευμένους 
λειτουργούς υγείας. Θα εισάγει στο αυτί του 
παιδιού σας ένα μαλακό σφουγγαράκι, 
το οποίο θα στέλνει ήχους στο αυτάκι του. 

Το εσωτερικό μέρος του αυτιού, ο κοχλίας, 
ανταποκρίνεται στο ηχητικό ερέθισμα που 
λαμβάνει και παράγει μια ηχώ. Το μηχάνημα 
που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ανιχνεύει 
αυτή την ανταπόκριση και την καταγράφει.

Η εξέταση αυτή λέγεται ωτακουστικές 
εκπομπές. 

Η εξέταση διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. 

Πότε είναι έτοιμα τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα δίνονται την ίδια ώρα.

Τι αποτέλεσμα θα δείξει αυτός 
ο ανιχνευτικός έλεγχος ακοής;

Φυσιολογική ανταπόκριση- καταγραφή 
ανταπόκρισης από το εσωτερικό μέρος του 
αυτιού (κοχλία).

Χρήζει επανελέγχου- μη καταγραφή 
ανταπόκρισης από το εσωτερικό μέρος του 
αυτιού.

Ακοή....	
Η ακοή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 
λειτουργίες του οργανισμού, η οποία είναι 
αναγκαία για την ομαλή ανάπτυξη της ομιλίας 
και των δεξιοτήτων επικοινωνίας ενός παιδιού. 
Γι’ αυτό είναι αναγκαία η έγκαιρη αξιολόγηση 
και διάγνωση πιθανής βαρηκοΐας, όπως και η 
άμεση αντιμετώπισή της, έτσι ώστε το παιδί να 
αναπτυχθεί φυσιολογικά σε όλους τους τομείς 
της μάθησης αλλά και της γενικότερης του 
ανάπτυξης.

Συνεπώς, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από τη 
γέννηση του παιδιού σας και στο πλαίσιο του 
προληπτικού ελέγχου ακοής νεογνών, θα πρέπει 
να γίνει και ένας ανιχνευτικός έλεγχος ακοής, 
στο παιδί.

Ο ανιχνευτικός αυτός έλεγχος, προσφέρεται 
δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας σε όλα 
τα νεογνά μετά από την τρίτη ημέρα ζωής από 
τη γέννησή τους και διεξάγεται από ειδικά 
εκπαιδευμένους λειτουργούς (Ακουολόγους 
και Επισκέπτες/πτριες Υγείας).

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωσή σας για 
τον έλεγχο αυτό, παρατίθενται στη συνέχεια 
πληροφορίες για τις πιο συχνές απορίες γονέων.




