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EM BÉ HOẶC TRẺ NHỎ CÓ NGHE ĐƯỢC HAY KHÔNG? 
Sơ sinh đến 3 tháng 
·    Giật mình hoặc khóc khi nghe tiếng động lớn  
·    Có vẻ đang lắng nghe tiếng nói 

3 đến 6 tháng 
·    Thức dậy khi nghe tiếng động thình lình 
·    Nhận ra tiếng nói quen thuộc 
·    Thích lục lạc hoặc các đồ chơi khác phát ra tiếng  

6 đến 9 tháng 
·    Có đáp ứng khi nghe gọi tên 
·    Bập bẹ các âm thanh khác nhau như “ba-ba”, v.v... 
·    Đôi khi quay đầu về hướng âm thanh mới  

Khoảng 4 tuổi: 
·    Nói những câu thường từ 4 đến 5 chữ  
·    Kể truyện ngắn 
·    Phát âm những chữ đủ rõ để người lạ hiểu được 
·    Nói về ý kiến và cảm nghĩ 

18 đến 24 tháng 
·    Chỉ vào những phần đơn giản trên cơ thể như    
     “mắt” và “mũi” 
·    Thích nghe người đọc sách cho mình 
·    Bắt đầu nói 2 chữ liền với nhau như “thêm sữa”  

9 đến 12 tháng 
·    Nhận ra tên các vật dụng quen thuộc (giày, ly tách) 
·    Đáp ứng yêu cầu (“Đưa cho mẹ”) và trả lời câu hỏi  
     (“Thêm nước trái cây không con?”)  

12 đến 18 tháng 
·    Làm theo lệnh đơn giản (“Vỗ về con thỏ nhồi bông đi con”)  
·    Hiểu các câu hỏi đơn giản (“Con chó ở đâu?”) 
·    Nói từ 2 đến 3 chữ khi được khoảng 1 tuổi 
·    Nói từ 8 đến 10 chữ khi được 18 tháng 
·    Thích thú khi quý vị ca hát hoặc đọc văn vần  

Khoảng 3 tuổi: 
·    Nói khoảng 200 chữ 
·    Hiểu khoảng 900 chữ  
·    Hiểu chỉ thị cơ bản mà không cần ra dấu như:    
    “Đến giờ tắm.” 
·    Nói ra những chữ rõ ràng mà đa số mọi người đều   
     có thể hiểu  
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 Nhờ Giúp Ở Đâu . . . 
Hãy liên lạc với một chương trình chuyên làm việc với trẻ nhỏ bị điếc hoặc lãng tai: 

Deaf Children’s Society of B. C. 
(Hội Trẻ Điếc B.C.) 
604-525-6056 / Tiếng Nói  604-525-9390 / TTY                                      
Website:  www.deafchildren.bc.ca 

 

BC Family Hearing Resource Society 
(Hội Tài Nguyên Trợ Giúp Thính Lực Gia Đình BC) 
604-584-2827 / Tiếng Nói,  604-584-9108 / TTY    
Website: www.bcfamilyhearing.com 

Vancouver Oral Centre 
(Trung Tâm Thính Lực Vancouver)                                                                             
604-437-0255 / Tiếng Nói     Website:  
www.oraldeafed.org/schools/vancouver 

Hãy hỏi chuyên viên thính lực để biết chi tiết liên lạc với một Chuyên Viên 
Bệnh Học Tiếng Nói-Ngôn Ngữ tại Trạm Y Tế và/hoặc Trung Tâm Phát Triển 

Trẻ Em trong cộng đồng quý vị. 
 

Hãy gọi cho Nhân Viên Cố Vấn Tỉnh Bang của Chương Trình  
Phát Triển Trẻ Sơ sinh để hỏi chi tiết liên lạc với Các  

Tham Vấn Viên Trẻ Sơ Sinh địa phương (BC) 
 604-822-4014  -  Website: www.idpofbc.ca 

 
Liên lạc với Phối Hợp Viên Tỉnh Bang của Chương Trình Thính Lực Trẻ Thơ 

BC: 
Ann Marie Newroth Phối Hợp Viên Tỉnh Bang, BC-EHP 
Địa Chỉ Gửi Thư: 201-931 Fort St. Victoria, BC V8V 3K3 

Đ.T. Di Động: 250-888-9125  -  Email: anewroth@cw.bc.ca 

 

Nếu con quý vị bị điếc thì có thể bị thiếu sót các kinh nghiệm học tâp quan trọng.  

   Đừng chần chờ -- Hãy nhờ giúp ngay! 
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Các Yếu Tố Rủi Ro 

Hãy nhớ: Không có trẻ nào quá bé mà không thử thính lực được.   
Có thể thử thính lực ở bất cứ tuổi nào. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỬ THÍNH LỰC CHO CON QUÝ VỊ: 
 

Hãy liên lạc với y viện tiếng nói và thính lực trong vùng của  
quý vị và xin thử thính lực với một chuyên viên thính lực hoặc 
Nhờ y tá sức khỏe công cộng hoặc bác sĩ giới thiệu đến một  

chuyên viên thính lực 
 

(Chuyên viên thính lực là người được huấn luyện  
để thử thính lực cho em bé và trẻ em)  

Các dấu hiệu này khong nhất thiết có nghĩa là con 
quý vị bị điếc nhưng nếu thấy một hoặc nhiều dấu 
hiệu này, hãy hỏi chuyên viên thính lực hoặc bác sĩ. 

Các yếu tố nào khiến con quý vị có thể dễ bị điếc? 
 

· Một số loại nhiễm siêu vi khuẩn trong thời gian thai nghén     
 (chẳng hạn như  Cytomegalovirus) 
· Đầu, tai, mặt em bé có hình dạng bất thường 
· Trong gia đình đã có người bị điếc 
· Sinh thiếu tháng hoặc rất thiếu cân khi sinh 
· Em bé bị bệnh nặng vào hoặc khoảng lúc sinh 
· Em bé cần được chăm sóc tân sản nhiều 
· Viêm Màng Não hoặc Viêm Não 

MỘT SỐ DẤU HIỆU CHO THẤY TRẺ EM BỊ ĐIẾC:  
 

▪    Kiểu nói em bé của con quý vị không tiến             
thêm hoặc chậm nói/ngôn ngữ  

 
▪    Kêu đau tai 
     (nhiễm trùng tai thường xuyên). 
 
▪    Khó nhận biết âm thanh từ đâu vọng đến 
 
▪    Nói quá nhỏ hoặc quá lớn tiếng 
 
▪    Mở T.V. quá lớn tiếng 
 
▪    Có khó khăn về hành vi hoặc học tập;  
     Mơ màng, không chú ý, gây gián đoạn   
     nhất là khi lắng nghe 
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Những Bước Đầu . . . 
 

Thu Thập Tin Tức: Cha mẹ có con mới được chẩn đoán là bị điếc thường rất 
muốn biết càng nhiều tin tức càng tốt  về các đề tài như điếc, trợ thính cụ, 
ghép ốc tai, dấu ngữ và phát triển tiếng nói và ngôn ngữ trẻ thơ. 

 
  Sau đây là một số websites hữu ích cho cha mẹ:  

 
Nói chuyện với các cha mẹ khác:  
Đa số cha mẹ thấy hữu ích khi nói chuyện với các cha mẹ khác trải qua 
cùng kinh nghiệm. Hỏi chuyên viên thính lực xem họ có biết cha mẹ nào 
trong cộng đồng quý vị để quý vị có thể nói chuyện hay không.  
 
Quý vị cũng có thể liên lạc với những cha mẹ khác qua các tổ chức sau đây: 
  
  - Chi Nhánh cho Cha Mẹ: Hội Người Canada Lãng Tai  
     *cho cha mẹ của các trẻ dùng phương tiện truyền thông chính là ngôn 
     ngữ nói:  www.chhaparents.bc.ca, 604-794-3772 
 
  - Hệ Thống Gia Đình cho Trẻ Điếc 
     *cho cha mẹ của các trẻ dùng phương tiện truyền thông chính 
      là dấu ngữ:  www.fndc.ca Tiếng Nói: 604-684-1860 TTY: 604-421-5271 
 
  - Hệ Thống Cha Mẹ Yểm Trợ Cha Mẹ của Trung Tâm Tài  
     Nguyên Trợ Giúp Thính Lực BC: giúp cha mẹ liên lạc với nhau trong toàn     
     tỉnh British Columbia: www.bcfamilyhearing.com, 604-584-282 

Hội Alexander Graham Bell: www.agbell.org 
 

Hội Trẻ Điếc Hoa Kỳ: www.deafchildren.org/home/home.html   
 

Cơ Quan Nghe Nói Quốc Tế: www.auditory-verbal.org 
 

Khởi đầu cho cha mẹ có con bị điếc hoặc lãng tai: 
www.beginningssvcs.com 
 

Bệnh Viện Khảo Cứu Toàn Quốc Boystown: www.babyhearing.org 
 

Khởi Điểm Hội Thính Lực Canada: www.chs.ca/info/starting/index.html 
 

Chi Nhánh Cha Mẹ của Hội Người Canada Lãng Tai: 
www.chhaparents.bc.ca 
 

Trung Tâm Clerc tại Gallaudet: www.clerccenter.gallaudet.edu 
 

Hệ Thống Gia Đình cho Trẻ Điếc: www.fndc.ca 
 

Tay và Tiếng Nói: www.handsandvoices.org 
 

Y Viện John Tracy: www.johntracyclinic.org 
 

Trung Tâm Thẩm Định và Quản Trị Thính Lực Toàn Quốc: 
www.infanthearing.org   
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Phải làm gì nếu con quý vị được  
chẩn đoán là bị điếc . . . 

 
 
 
 

Trẻ bị điếc có thể bị chậm phát triển tiếng nói và ngôn 
ngữ. Nếu con quý vị bị điếc thì có thể thu được lợi ích 
từ các dịch vụ can thiệp sớm của một chuyên viên 
truyền thông (Chuyên Viên Bệnh Học Tiếng Nói/Ngôn 
Ngữ, Giáo Viên Học Sinh Điếc/Lãng Tai), hoặc 
Chuyên Viên Nghe Nói, hoặc Tham Vấn Viên Phát 
Triển Trẻ Sơ Sinh. Các dịch vụ can thiệp sớm này có 
thể giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình trạng điếc và phát 
triển tiếng nói ngôn ngữ của con quý vị và có thể giúp 
ý cho quý vị thử áp dụng ở nhà.  

Dùng một khí cụ nghe cho trẻ thơ, toàn thời gian (trợ 
thính cụ, ghép ốc tai) rất quan trọng cho việc phát 
triển khả năng nói. Điều quan trọng nhất quý vị có thể 
làm để giúp phát triển tiếng nói và khả năng nghe của 
con là khuyến khích trẻ dùng trợ thính cụ suốt ngày, 
hàng ngày.  

Quý vị không cần được bác sĩ giới thiệu để tiếp 
nhận các dịch vụ này.  
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Những cách thử ở nhà ...  
  1. Ngay cả em bé cũng muốn truyền 

thông! 
 
Em bé có thể dùng cách mỉm cười, khóc, 
chỉ, kêu, hoặc ra dấu để cố truyền thông 
cho quý vị hiểu. 
 

·    Chú ý đến các nỗ lực của em bé muốn 
truyền thông và cố hiểu xem em bé có 
thể muốn cho biết gì, rồi đáp ứng như 
thể quý vị đã hiểu! 

 
·    Thí dụ: Em bé mỉm cười khi cha em 

bước vào phòng. Quý vị có thể nói: “Ba!”, 
“Ba đây nè.”, “Đến chơi với Ba” 

2. Loại bỏ tiếng động xung quanh:   
 
Con quý vị có nhiều cơ hội hơn để học bằng 
cách lắng nghe nếu quý vị loại bỏ tiếng động 
xung quanh. Sau đây là một số nguồn tiếng 
động ở nhà: 

 
· Truyền hình 
· Radio 
· Máy rửa chén 
· Lò vi ba 
· Máy Giặt 
·   Những cuộc nói chuyện khác gần đó    
    Khi quý vị đang nói chuyện với con  

3. Giúp con quý vị để ý hơn đến âm thanh: 
 

Giúp trẻ chú ý đến âm thanh xung quanh. Sau đây là một số 
âm thanh quý vị có thể gợi cho trẻ chú ý: 
 
·    Gõ cửa 
·    Tiếng nói của những người trong gia đình 
·    Còi Xe hoặc tiếng “bíp bíp” của xe đồ chơi  
·    Âm thanh thú vật (chẳng hạn như meo meo, moo) 
·    Một người nào đó gọi tên trẻ 

4. Các gia đình truyền thông theo nhiều 
cách khác nhau với các con bị điếc và 
lãng tai của họ. 
 
Quý vị có thể tìm hiểu càng nhiều càng tốt 
về những cách truyền thông khác nhau rồi 
quyết định xem cách nào là thích hợp nhất 
cho con quý vị vào lúc này.  
  
Sau đó, tiếp tục theo dõi mức tiến bộ của trẻ 
và thay đổi cách thức nếu cần. Hãy đến 
website của tổ chức Tay và Tiếng Nói 
(Hands and Voices): 
www.handsandvoices.org  
 
để xem chi tiết về những loại truyền thông 
khác nhau. Quý vị cũng có thể đến website 

của Bệnh Viện Khảo Cứu Toàn 
Quốc  Boystown để đọc về:   
“Making choices.”  
www.babyhearing.org 

5.  Để ý xem em bé thích gì và nói 
về các sở thích của em. 
 
Để ý đến con quý vị, xem trẻ trải qua 
kinh nghiệm gì hoặc chú ý đến gì rồi 
dùng chữ hoặc dấu hiệu thích ứng.   
 
Chẳng hạn, nếu trẻ vô ý đụng rơi ly 
sữa trên khay ghế ngồi cao và nhìn 
ly rơi xuống sàn—quý vị có thể nói 
“Uh-oh!  Ly của con rớt rồi!” Nếu trẻ 
thích thú khi nhìn thấy cha em bước 
vào nhà, quý vị có thể nói “Ba về rồi! 
Ba ơi!” 

6. Khuyến khích em bé thay phiên 
 

Khuyến khích em bé thay phiên bằng cách tạm ngưng trong 
khi “nói chuyện” để chờ cho em bé có dịp thay phiên. Em bé 
có thể dùng phiên của mình bằng cách mỉm cười, làm cử chỉ, 
làm ra âm thanh, nói ra một chữ, hoặc làm dấu. 



Bảng Chú Giải Từ Ngữ  
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Thử Nghiệm ABR 
Thử nghiệm Gợi Đáp Ứng Cuống Não Khi Nghe (Auditory Brainstem Evoked 
Response). Loại này trắc nghiệm thần kinh thính giác của con quý vị và khu 
vực nghe trong não. Trẻ nhỏ thường ngủ hoặc được gây mê trong loại thử 
nghiệm này. Những đầu điện cực được dán lên da đầu của con quý vị để ghi 
lại các thay đổi trong hoạt động của cuống não khi phát âm thanh qua ống 
nghe đeo vào mỗi tai. 
 

Khuếch đại 
Trợ thính cụ và các khí cụ trợ thính khác làm  tăng hay “khuếch đại” âm thanh. 
Nếu có người nói rằng con quý vị cần “khuếch đại” thì có thể trẻ cần trợ thính 
cụ hoặc khí cụ trợ thính nào khác. 
 

Thiếu lối hở vào tai 
Tình trạng bị thiếu một lối hở vào kênh tai để âm thanh thông thường di 
chuyển theo sóng không khí vào tai giữa. Chứng thiếu lối hở vào tai làm bị 
điếc vì không dẫn âm thanh vào tai được. 
 

Thính đồ 
Một bản ghi hay đồ thị cho thấy một người nghe được đến mức nào. Đồ thị 
này thường cho thấy một người có thể nghe được gì khi dùng trợ thính cụ và 
khi không dùng trợ thính cụ. 
 

Chuyên viên thính lực 
Người trắc nghiệm thính lực và làm việc với người điếc và lãng tai. Đa số các 
chuyên viên thính lực tối thiểu đều có bằng Cao Học và được Hội Chuyên 
Viên Bệnh Học Tiếng Nói-Ngôn Ngữ và Chuyên Viên Thính Lực Canada 
chứng nhận.  
 

Máy đo thính lực 
Dụng cụ điện tử dùng để trắc nghiệm thính lực. 
 

Thần Kinh Thính Giác 
Thần kinh thính giác nối từ ốc tai lên não. Thần kinh này đưa tin từ tai lên não. 
 

Bệnh Thần Kinh Thính Giác or Loạn Thính (AN hoặc AD) 
Tai ngoài, giữa, và trong hay ốc tai (cochlea) của trẻ có thể bị xáo trộn hoặc 
thần kinh thính giác không làm việc bình thường. Trẻ bị bệnh thần kinh thính 
giác thường gặp nhiều khó khăn hơn để hiểu tiếng nói mà đồ thị thính lực 
không cho thấy đủ. Khả năng nghe của trẻ có thể khi rõ khi không. 
 

Tập Nghe 
Tiến trình giúp trẻ tập nghe để nhận thêm âm thanh, và để tập nhận định và 
hiểu ý nghĩa chữ nói. 
 

Điếc Hai Tai 
Bị điếc cả hai tai. 
 

Trợ Thính Cụ Hai Tai  
Dùng trợ thính cụ cho cả hai tai. 
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Trợ Thính Cụ Truyền Vào Xương (BAHA)  
BAHA dành cho trẻ nào thu được lợi ích từ các trợ thính cụ truyền vào xương. 
BAHA có một hộp tí hon gồm máy vi âm, mạch điện, và pin, tất cả được gắn 
vào vít bằng titanium luồn vào trong xương. Âm thanh rung truyền trực tiếp 
qua vít đến xương và từ đó đến ốc tai. 
 

Thử Độ Truyền Trong Xương  
Một dụng cụ rung xương được đặt sau tai của trẻ. Dụng cụ rung này kích 
thích trực tiếp tai trong và vòng qua tai giữa. Thử như vậy giúp xác định trẻ bị 
trở ngại thính lực ở đâu. Nếu bị ở tai ngoài hay tai giữa (điếc vì không dẫn âm 
thanh vào được), thì có thể can thiệp y khoa. Nếu bị ở tai trong (thần kinh thị 
giác, hoặc khu vực thính giác trong não), thì đó là loại điếc vĩnh viễn (thần 
kinh thính giác). 
 

Dụng Cụ Rung Xương  
Dụng cụ rung dùng để thử mức độ truyền trong xương. 
 

Trợ thính cụ BTE 
Trợ thính cụ sau tai. 
 

Ốc tai 
Tạo thành tai trong. Đây là khuôn xương hình xoắn ốc có nhiều đầu thần kinh 
bên trong. 
 

Ghép Ốc Tai 
Một khí cụ điện tử được giải phẫu ghép vào vòng qua tai trong và kích thích 
trực tiếp thần kinh thính giác, giúp một số trẻ điếc tập nghe và hiểu nghĩa âm 
thanh và tiếng nói. 
 

Mức Thoải Mái (Mức C)  
Mức Thoải Mái Tối Đa là mức kích thích điện cao nhất mà không gây cảm 
giác khó chịu cho trẻ được ghép ốc tai. 
 

Đo Thính Lực Sắp Xếp Khi Chơi (CPA)   
Trẻ đáp ứng âm thanh bằng cách làm một việc gì đó (chẳng hạn, bỏ một hình 
khối vào thùng hoặc ghim một cây ghim vào bảng ghim) ngay sau khi nghe 
một âm thanh. 
 

Điếc Vì Không Dẫn Âm Thanh Vào Được  
Tai ngoài bị hư hại (chẳng hạn như không có lỗ dẫn vào kênh tai) hoặc tai 
giữa (chất dịch trong tai giữa, hoặc có trục trặc về ba xương nhỏ trong tai 
giữa). Đôi khi tình trạng điếc vì không dẫn âm thanh vào được chỉ mang tính 
cách tạm thời khi loại trở ngại đó có thể được điều trị y khoa. 
 

Điếc Bẩm Sinh  
Bị điếc khi sinh hoặc vì tiến trình sinh, hoặc sau khi sinh vài ngày. 
 

Điếc 
Từ ngữ này được những người khác nhau dùng theo nhiều cách khác nhau. 
Một số người dùng từ ngữ này để chỉ một người bị điếc nặng đến mức họ bị 
khó khăn rất nhiều để nghe và nói, dù có dùng trợ thính cụ. Số khác dùng từ 
ngữ này để chỉ người truyền thông bằng dấu ngữ để và thuộc vào giới Người 
Điếc.  
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Decibels (Db)  
Cường độ (độ lớn của âm thanh) được đo bằng decibels. Thí dụ, 100 dB là 
âm thanh rất lớn, và 10 dB là âm thanh rất êm. 
 

Phạm Vi Động  
Đối với trẻ được ghép ốc tai, phạm vi động là số đơn vị kích thích điện trong 
khoảng giữa những mức tối đa (T)  và những mức Thoải Mái (C).  
 

Giàn Điện Cực 
Phần đeo bên trong của khí cụ ghép ốc tai. Giàn điện cực này được giải phẫu 
luồn vào ốc tai. Các điện cực dọc theo giàn này được khởi động để truyền dữ 
kiện âm thanh cao và thấp đến thần kinh thị giác. 
 

Nhĩ Tai 
Nhĩ tai nằm giữa tai ngoài và tai trong. Đây là một màng, hay miếng da, che 
một lỗ nhỏ trong tai. Nếu con quý vị có “ống”, những ống này được luồn vào 
trong nhĩ tai. 
 

ENT  
Bác Sĩ Chuyên Khoa về Tai (Ear), Mũi (Nose), và Họng (Throat).  
 

Tần Số/Cao Độ Âm Thanh  
Tần số được đo bằng Hertz (Hz). Chẳng hạn như 250 Hz là âm thanh (hay 
cao độ âm thanh) ở tần số thấp, và 4,000 Hz là âm thanh ở tần số cao. 
 

Lãng Tai 
Thường để chỉ những người bị điếc nhưng có thể nghe được khi có trợ thính 
cụ và có thể nghe và dùng ngônngữ làm phương tiện truyền thông chính với 
những người khác.  
 

Trợ Thính Cụ  
Một khí cụ điện tử truyền và khuếch đại âm thanh vào tai. 
 

Mức Tối Đa 
Các âm thanh êm nhất mà một người chỉ thoáng nghe được. Mức tối đa được 
hỗ trợ có nghĩa là các âm thanh êm nhất mà một người có thể thoáng nghe 
được khi đeo trợ thính cụ. 
 

Thử Độ Trở Kháng  
Một ống nhỏ được luồn vào tai của con quý vị. Cách thử này giúp quyết định 
con quý vị bị điếc loại gì (dẫn âm thanh hay thần kinh thính giác). Khi thử độ 
trở kháng thì chuyên viên thính lực có các dữ kiện sau đây:  
(1) độ co dãn của nhĩ tai, (2) áp suất tai trong, (3) chức năng hoạt động của 
xương tai giữa, (4) chức năng hoạt động của vòi Eustache, và (5) mức co thắt 
theo phản ứng tự nhiên của một cơ bắp nhỏ trong tai giữa. 
 

Tai Trong 
Phần tai có chứa ốc tai và thần kinh thính giác. 
 

Tập Trung 
Trẻ quay đầu về hướng âm thanh. 
 

MAP  
“Chương trình lắng nghe” lưu trong bộ nhớ của mạch ghép ốc tai. 
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Tai Giữa 
Phần giữa của tai và có ba xương nhỏ dẫn âm thanh từ nhĩ tai đến tai trong. 
Đây là chỗ thường bị nhiễm trùng tai. 
 

Điếc Nhẹ  
Là khi trẻ không nghe được âm thanh nếu không đủ lớn trong phạm vi từ 26 
dB đến 40 dB. 
 

Điếc Vừa 
Là khi trẻ không nghe được âm thanh nếu không đủ lớn trong phạm vi từ 41 
dB đến 55 dB. 
 

Điếc Nặng Vừa 
Là khi trẻ không nghe được âm thanh nếu không đủ lớn trong phạm vi từ 56 
dB đến 70 dB. 
 

Phát Âm Thanh Vào Tai 
Một máy vi âm nhậy được đặt vào tai trẻ và chuyên viên thính lực phát ra 
tiếng “bấm” hoặc tiếng “u”. Nếu ốc tai của trẻ bình thường, âm vang của tiếng 
bấm hoặc tiếng u dội lại và được ghi lại. Nếu không có âm vang thì có thể là 
trẻ bị điếc và được thử thính lực thêm. 
 

Nhiễm Trùng Tai 
Bị nhiễm trùng tai giữa có thể đưa đến tình trạng điếc nhất thời từ nhẹ đến 
vừa. Chất dịch tích tụ mà không bị nhiễm trùng cũng có thể làm điếc nhất thời. 
Trẻ nào đã bị điếc thần kinh thính giác vĩnh viễn cần nghe được chút nào hay 
chút đó. Vì thế, cha mẹ có con điếc và lãng tai bị nhiễm trùng tai kinh niên nên 
nhờ bác sĩ chuyên khoa (bác sĩ về tai) giúp. 
 

Tai Ngoài 
Phầi tai mà chúng ta có thể nhìn thấy, cũng như kênh tai, là lối đưa âm thanh 
từ ngoài vào nhĩ tai. 
 

Điếc Quá Nặng  
Là khi trẻ không nghe được âm thanh nếu không lớn từ 90 dB trở lên.  
 

Điếc vì Thần Kinh Thính Giác 
Tai trong bị hư một loại nào đó (chẳng hạn như đầu thần kinh trong ốc tai bị 
hư hại). Đây là loại điếc vĩnh viễn.  
 

Điếc Nặng  
Là khi trẻ không nghe được âm thanh nếu không đủ lớn trong phạm vi từ 71 
dB đến 90 dB.  
 

Hơi Điếc  
Là khi trẻ không nghe được âm thanh nếu không đủ lớn trong phạm vi từ 15 
đến 25 dB. âm thanh nghe với cao độ khác nhau. 
 

Điếc Thấp Dần  
Trẻ bị điếc không cùng một mức độ đối với tất cả các tần số (cao độ). Trong 
đa số trường hợp, trẻ bị điếc thấp dần nghe các tần số thấp rõ hơn các tần số 
cao. Trên biểu đồ thính lực của trẻ đó quý vị sẽ thấy một đường đi xuống dần 
nối các dấu hiệu ( X, O hoặc > và < ) cho thấy độ lớn của âm thanh nghe 
được ở các cao độ khác nhau. 
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Âm Trường 
Âm thanh phát ra từ loa. Thử nghiệm âm trường cho biết con quý vị có 
thể nghe được gì ở bên tai nghe rõ hơn. 
 

Phạm Vi Nhận Biết Tiếng Nói  
Cho thấy trẻ có nghe rõ các nguyên âm và phụ âm khác nhau trong 
chữ hay không. Cách này thường được dùng với trẻ đã phát triển tiếng 
nói và ngôn ngữ nói. 
 

Đồ Thị Tiếng Nói Có Hình Quả Chuối 
Cho thấy phải nói lớn đến đâu thì trẻ mới hiểu những chữ do chuyên 
viên thính lực nói ra. Chuyên viên thính lực có thể yêu cầu trẻ chỉ vào 
các đồ chơi hoặc hình ảnh vật dụng quen thuộc.  
 

Trắc Nghiệm Phân Biệt Tiếng Nói  
Mức độ êm nhất mà trẻ nhận biết là tiếng nói trong 50% số lần nghe. 
Chuyên viên thính lực sẽ trắc nghiệm mức này. 
 

Trắc Nghiệm Phạm Vi Thu Tiếng Nói  
Cho thấy độ lớn của âm thanh tiếng nói trên thính đồ. 
 

Mức Tối Thiểu (Mức T)  
Mức kích thích điện tối thiểu cần thiết tại mỗi điện cực trên giàn điện 
cực ghép ốc tai cho trẻ nghe được âm thanh lần đầu. 
 

Nhĩ Đồ  
Kết quả đo nhĩ tai (độ rung chuyển của nhĩ tai) được ghi trên một đồ thị. 
Đồ thị này có đường thẳng ngang cho thấy các trở ngại trong tai giữa 
chẳng hạn như có chất dịch (không rung chuyển). Đồ thị có đường 
cong như “núi” cho thấy độ rung chuyển bình thường. 
 

Thử Nhĩ Tai 
Một ống nhỏ được luồn vào tai của con quý vị để đo độ rung chuyển 
của nhĩ tai. Cách thử này cho thấy tai giữa có vấn đề gì hay không, 
cẳng hạn như chất dịch trong tai giữa có thể tích tụ cùng với hoặc sau 
khi bị nhiễm trùng tai. 
 

Điếc Một Tai  
Người bị điếc một tai. 
 

Đo Thính Lực Có Thêm Hình Ảnh (VRA) 
Một món đồ chơi bật sáng và chuyển động (chẳng hạn như một con 
khỉ đồ chơi vỗ tay) khi trẻ cho biết bằng cách nào đó là có nhận biết 
âm thanh (chẳng hạn tiếng u) khi phát ra. Trẻ học rằng khi đáp ứng với 
âm thanh thì được thưởng đồ chơi. 
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