Ebeveynler ve bakıcılar için dinleme gözlem tutanağı
(Listening observations sheet for parents and carers – Turkish)
Bebeğinizin ne kadar işitme kaybı olduğunu iyi anlayabilmek için, onun seslere karşı gösterdiği tepkilere,
sizin yapacağınız gözlemler, oldukça önemlidir. Gördüğünüz her yeni tepkiyi not alıp, diğer aile fertlerinin ve
arkadaşlarınızın da gözlemlerini kaydetmesini onlardan rica ediniz.
Unutmayınız ki bebeğiniz tepkileri koşullara bağlı olarak değişebilir.
Bunlar:





Dinleme ortamı
Arka plandaki gürültü düzeyi nedir, ne çeşit bir odanın içinde bulunmaktasınız, (örneğin, ses kalitesi
banyoda farklı, oturma odasında farklı olur), gürültü bebekten ne kadar uzaklıktadır?
İşitme cihazı takılı mı yoksa değil mi?
Piller hala dolumudur, herhangi bir uyarı geliyor mu?
Ruh hali ve ilgi düzeyi
Açlık, yorgunluk veya altının değiştirilme ihtiyacı gibi durumlar, muhtemelen, onların etrafındaki
herhangi bir sesten daha önemli şeyler olacağından, daha az tepki göstermeleri beklenilen bir
şeydir.

Çocuğunuz seslere çok farklı tepkiler gösterebilir, örneğin:








durgun/sakin olabilir
ürkebilir
ağlar veya strese girebilir
yüz ifadesi değişebilir (gözlerini genişçe açma, somurtma, kaşlarını oynatma)
kafayı çevirir veya kolları, bacakları yada vücudu oynatabilir
nefes alıp verme düzenini değişebilir, örneğin, nefesini tutma veya hızlı yada yavaş nefes alıp
verme gibi.
Bebeğin beslenmesi sırasında kısa bir süre emmeyi durdurma gibi değişiklikler olabilir.

Eğer bebeğiniz herhangi bir sese karşı bir farkındalık gösterirse, sizin, onun bu ilgisine yanıt vermeniz
önemlidir: o sesi neyin çıkardığını ona gösteriniz, aynı sesi tekrar çıkarınız, bunu bir oyun haline
dönüştürmeye çalışınız vs. Eğer seslerin ilgi çekici olduklarını gösterip ve onların bu ilgilerini
ödüllendirirseniz bebeğinizin dinleme potansiyelinin gelişmesini desteklemiş olacaksınız.
Gözlemleriniz, işitme uzmanınız ve özel sağır öğretmenleri için çok faydalı olup, bebeğiniz için en uygun
işitme cihazınızı sağlamamıza da yardımcı olacaktır.
Yan taraftaki listede çocuğunuzun karşılaşacağı bazı sesler gösterilmiştir. Çocuğunuzun tepki gösterdiği
ama listede olmayan sesleri de lütfen kaydediniz. Kaydettiğiniz bu listeyi bir sonraki klinik randevunuzda
lütfen yanınızda getiriniz.
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İsim:
Ses çeşitleri
Annenin yüksek sesi
Babanın yüksek sesi
Diğer yüksek sesler
Annenin yavaş sesi
Babanın yavaş sesi
Başka yavaş sesler
Gülme
Ağlama
Şarkı söyleme
Bağırma
öpücük atma
Tıkırtı veya benzer sesler
Oyun oynarken çıkarılan
sesler(möö, rrın-rrın).
Elektrik süpürgesinin
sesi
Kapı veya telefon zili
Müzik

Tarih:
Tarih

Gözlenen
tepki

İşitme cihazı takılı
mı? Evet/Hayır

Gürültü
düzeyi

Mesafe
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Patient advice and liaison service (PALS) – Hasta Tavsiye ve İirtibat Servisi
Eğer övgü ve şikayetiniz veya endişeniz var ise lütfen 020 7288 5551’li telefonu arayarak veya
whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net internet adresine E-posta göndererek PALS servisimiz ile
iletişime geçiniz
Eğer bu broşürün büyük baskılı, sesli veya tercüme edilmiş kopyasına ihtiyacınız varsa, lütfen
020 7288 3182 numaralı telefonumuzu arayınız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden geleni
yapacağız.
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