Serviciul de consiliere și asistență pacienți (Patient advice and
liaison service - PALS)
Dacă doriți să transmiteți un compliment, o plângere sau aveți un
motiv de îngrijorare, vă rugăm să contactați echipa noastră PALS
la 020 7288 5551 sau whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net
Dacă aveți nevoie de caractere mărite, înregistrarea audio sau o
copie tradusă a acestei broșuri, vă rugăm să ne contactați la 020
7288 3182. Vom face tot posibilul pentru a satisface nevoile
dumneavoastră.
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Informații pentru părinți
Twitter.com/WhitHealth
Facebook.com/WhittingtonHealth
Whittington Health NHS Trust
Magdala Avenue
London
N19 5NF
Phone: 020 7272 3070
www.whittington.nhs.uk

(Auditory brainstem response (ABR)
test results – Romanian)
Departamentul de Medicină Audiovestibulară
St Ann’s Hospital, St Ann’s Road, N15 3TH

Date published: 30/06/2020
Review date: 21/05/2022
Ref: CYP/Audiol/ABRTR/01-Rom
© Whittington Health
Please recycle

Nume...........................................................................

Rezultatele testelor

Numărul spitalului...........................................................

Este important să ne amintim că un ABR oferă rezultate care
au limite de încredere (de exemplu, o serie de niveluri în care
se poate încadra nivelul de auz adevărat).

Data...........................................................................................
Rezultatele potențialelor evocate auditive de trunchi cerebral
(auditory brainstem response - ABR) ale copilului
dumneavoastră au fost reprezentate pe un grafic numit
audiogramă (diagramă auditivă), astfel încât să puteți înțelege
mai bine rezultatele testelor auditive obținute astăzi.
Audiograma este atașată.

Nivelul auzului poate varia și în caz de răceală.

O audiogramă este utilizată pentru a înregistra măsurătorile
diferitelor volume (decibeli) și frecvențe (tonuri) de sunete pe
care le puteți auzi.

Esențiale pentru audiogramă

Speech banana (Banana vorbirii)
Când toate frecvențele cele mai tipice și decibelii sunetelor
comune necesare pentru vorbire au fost inițial reprezentate
grafic pe o audiogramă și s-a trasat o linie în jurul lor, forma a
arătat ca o banană. Uneori ne referim la acest domeniu ca la o
„banană a vorbirii" (speech banana).

Vom construi o imagine mai detaliată a auzului copilului
dumneavoastră prin evaluări continue. Pe măsură ce copilul
dumneavoastră crește, îl vom testa cu diferite metode numite
teste comportamentale, care se bazează pe răspunsul copilului
dvs. la un stimul sonor.

Cercuri = urechea dreaptă
Cruci = urechea stângă

