PREVENCIÓ

PEDIATRIA
tot inclòs!

Proves necessàries per a la
detecció precoç de la sordesa infantil

HIPOACÚSIA INFANTIL
O DISMINUCIÓ DE L’AUDICIÓ

preu de la prova

50 €

A Vithas Hospital Montserrat col·laborem
amb el programa de detecció precoç de la
hipoacúsia infantil establert pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, sent un dels únics
hospitals privats a la província de Lleida que ofereix aquesta tècnica.

Per tal que l’infant tingui un desenvolupament
global i del llenguatge correcte, és molt
important detectar-li precoçment la sordesa

www.vithas.es

Què és la hipoacúsia?
La hipoacúsia infantil, o disminució del sentit de l’audició, és una
problemàtica de gran importància, no només en l'àmbit sanitari sinó
també en altres entorns com l'educatiu i el social, que en els infants
pot comportar retards en l'aprenentatge i dificultats a nivell lingüístic.

En què consisteix la prova?
El/la pediatra utilitza una tècnica, senzilla e indolora (Tècnica dels
potencials evocats auditius) que permet detectar al seu fill de
manera precoç una sordesa que pot tenir importants repercussions en
la parla i el desenvolupament emocional, escolar, motor i social.
Aquesta tècnica de cribratge consisteix en la col·locació d’un auricular
a través del qual s’envien uns estímuls sonors que ens permeten
registrar la resposta auditiva.

Quan us donaran la prova?
En pocs minuts després de dur a terme la prova d’audició, l’especialista
us donarà els resultats i els anotarà al carnet de salut infantil.
En cas de no passar el text se us facilitarà tota la informació
necessària sobre els passos a seguir.

VITHAS SALUT MATERNUM
Atenció al públic
De dilluns a divendres
de 8.30 a 20.30 hores
Av. Tortosa, 4. Lleida
Tel. 973 266 300
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VITHAS HOSPITAL MONTSERRAT
Urgències Pediàtriques Presencials
De dilluns a divendres de 9 a 13 hores
i de 16 a 19 hores
Dissabtes de 9.30 a 13 hores
Urgències i Atenció Continuada Pediàtrica
365 dies l’any, les 24 hores del dia
Bisbe Torres, 13. Lleida
Tel. 973 266 300

Informa’t
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Telèfon d’atenció directa

607 43 18 79 / 636 15 08 85
Dilluns a divendres de 9 a 19.30h
cita online: www.vithas.es

Preus vàlids fins el 30.09.2015
o proper canvi de tarifes

