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dezvoltarea comunicării expresive a
copilului dumneavoastră și consiliere
privind modul în care să oferiți
oportunități de comunicare.



dezvoltarea atenției copilului și a
abilităților sale de ascultare și de
înțelegere, indiferent dacă folosește
comunicarea verbală sau prin semne
sau o combinație între acestea.

Contacte
Audiologie
St Ann’s Audiology Clinic
St Ann’s Hospital
St Ann's Road
Londra N15 3TH
Tel: 020 3224 4698 / 4675
Mobil: 07920 727327 pentru mesaje text
pentru utilizatorii BSL (limbaj prin semne)
E-mail:whh-tr. StAnns-Audiology@nhs.net
Program: 09:00 - 17:00
Clinici de reparații: Vă rugăm să sunați
pentru a face o programare
Echipa pentru deficiențe de auz (Educație)
Haringey Council
Alexandra House
2nd Floor, Station Road
Wood Green N22 7TR
Tel: 020 8489 8338
E-mail:Deborah.Israel@haringey.gov.uk

Logopedie (Sănătate)
Serviciul de logopedie pentru bebelușii surzi și
copiii preșcolari
Hornsey Central Health Centre
151 Park Rd
N8 8JD
Tel: 020 3074 2602
Telefon mobil: 07989 852980
E-mail:karin.schamroth@nhs.net
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 sauwhh-tr.whitthealthPALS@nhs.net
Dacă aveți nevoie de caractere mărite,
înregistrarea audio sau copia tradusă a acestei
broșuri, vă rugăm să ne contactați la020 7288
3182. Vom face tot posibilul pentru a satisface
nevoile dumneavoastră.
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Facebook.com/WhittingtonHealth
Whittington Health NHS Trust
Magdala Avenue
London
N19 5NF
Phone: 020 7272 3070
www.whittington.nhs.uk
Date published: 30/06/2020
Review date: 21/05/2022
Ref: CYP/Audiol/CHSH/02-Rom
© Whittington Health
Please recycle

I

Servicii audiologice
pentru copiii din Haringey
Ghid pentru părinți
(Children’s hearing services
in Haringey - Romanian)

Ce se va întâmpla în continuare?
Această broșură prezintă serviciul pe care
vă puteți aștepta să îl primiți în primul an
de la diagnosticarea deficienței de auz a
copilului dumneavoastră.

Se vor încerca noi teste comportamentale
atunci când copilul dumneavoastră va
avea între șapte și nouă luni, iar acesta va
fi evaluat în mod regulat la fiecare câteva
luni în primii câțiva ani.

Servicii locale -St Ann's Audiology
Astăzi, copilul dumneavoastră a primit
probabil proteze auditive și i s-au făcut
mulaje pentru olive noi. O nouă
programare de evaluare la audiolog va fi
făcută peste opt săptămâni. Ar fi trebuit să
aveți deja o întâlnire cu medicul pentru a
vorbi despre teste suplimentare pentru a
descoperi cauza pierderii de auz a
copilului dumneavoastră.

Calendarul programărilor:

Veți merge în continuare în mod regulat la
medic și la audiolog pentru a a evalua
modul în care copilul dumneavoastră se
descurcă cu protezele auditive, pentru a
verifica nivelul de auz, pentru a lua noi
mulaje pentru olive și pentru a face orice
ajustări ale protezelor auditive care pot fi
necesare.

Echipa pentru deficiențe de auz
Aceasta este o echipă formată din cinci
profesori pentru surzi calificați și cu
experiență și un instructor educațional
pentru preșcolarii surzi. Copilul
dumneavoastră a fost probabil alocat
unuia dintre profesorii pentru surzi din
echipă.

Medicul / audiologul vă va întreba cum se
descurcă copilul dumneavoastră cu
protezele auditive și cum ați observat că
răspunde la sunete. Vă rugăm să nu uitați
să aduceți protezele auditive ale copilului
dumneavoastră la toate programările.

Profesorul consultant va efectua vizite
regulate de sprijin la domiciliu sau într-un
loc la alegerea dvs. Aceste vizite se
efectuează la două săptămâni în timpul
perioadei de școală.

Poate fi o idee bună să notați orice
întrebări pe care doriți să le adresați
audiologului înainte de programare.





Primul an după diagnostic:
evaluări la fiecare trei luni
2-5 ani:la fiecare șase luni
peste 5 ani :întâlniri anuale

Profesorul dumneavoastră consultant
poate participa la întâlniri cu
dumneavoastră, dacă doriți.

Scopul serviciului este de a oferi
informații, sprijin și consiliere pentru dvs.
și familia dvs. cu privire la deficiența de
auz a copilului dumneavoastră.
Vom lucra cu dumneavoastră și cu copilul
dumneavoastră pentru a dezvolta o
înțelegere mai bună anevoilor legate de
auz și pentru a vă ajuta să sprijiniți
dezvoltarea abilităților lingvistice și de

Noi:







vom înregistra progresul copilului
dumneavoastră împreună și vom
planifica dezvoltarea sa pe viitor.
vă vom oferi acces la instructorul
educațional pentru preșcolarii surzi
pentru a vă ajuta să conștientizați
surditatea și pentru a vă dezvolta
abilitățile de comunicare vizuală.
vom asigura legătura cu personalul
de la St Ann's pentru a ne asigura
că copilul dumneavoastră are
acces la o amplificare optimă.
vom îndruma copilul dvs. către
Special Educational Needs (nevoi
educaționale speciale), dacă este
cazul.

Ca echipă de profesori,nu putemrezolva
problemele legate de locuințe sau
beneficii, dar vom încerca să accesăm
sprijinul adecvat pentru dvs., dacă este
necesar.
Echipa de logopedie
Profesorul consultant poate îndruma
copilul dumneavoastră către echipa de
logopedie specializată pentru preșcolari,
care lucrează cu copii cu deficiențe de auz
sau surzi. Vom vizita copilul acasă și/sau
la creșă/grădiniță, lucrând în strânsă
colaborare cu profesorul consultant pentru
a vă sprijini, consilia și pentru a vă
permite:
 să aveți încredere în interacțiunea și
comunicarea cu copilul dumneavoastră
și să mențineți acest lucru pe măsură
ce copilul dumneavoastră se dezvoltă.

