Foaie de observații de ascultare pentru părinți și îngrijitori
(Listening observations sheet for parents and carers – Romanian)
Observațiile dumneavoastră privind răspunsul copilului dumneavoastră la sunet sunt esențiale
pentru a ne ajuta să ne facem o imagine asupra pierderii sale de auz. Încercați să notați orice
răspunsuri noi pe care le vedeți și rugați alți membri ai familiei și prietenii să înregistreze și
observațiile lor.
Amintiți-vă că răspunsul copilului dumneavoastră va depinde de:





mediul de ascultare
care era nivelul de zgomot de fundal, în ce fel de cameră erați (de exemplu, calitatea
sunetului într-o baie este foarte diferită de calitatea sunetului într-un hol), cât de departe de
copil a fost zgomotul?
dacă poartă sau nu proteze auditive
bateriile sunt încă în regulă, există feedback?
starea sa de spirit și atenția
dacă îi este foame, dacă este obosit sau are nevoie de un scutec curat, probabil aceste
sentimente vor fi mai importante decât orice sunete din jurul său și astfel va fi probabil mai
puțin receptiv.

Copilul poate afișa o serie de răspunsuri la sunet, de exemplu:








să se liniștească/să se calmeze
să tresară
să plângă sau să se agite
modificări ale expresiei, de exemplu, deschiderea largă a ochilor, încruntare, mișcarea
sprâncenelor
să își întoarcă capul sau să își miște brațele, picioarele sau corpul
își poate schimba modul de a respira, de exemplu să își țină respirația sau să respire mai
rapid sau mai lent
dacă copilul se hrănește, tiparul de supt se poate modifica, de exemplu, poate înceta să
sugă pentru o perioadă scurtă de timp

În cazul în care copilul dumneavoastră arată că conștientizează sunetul, este important să
răspundeți la interesul său: încercați să îi arătați ceea ce a provocat sunetul, repetați sunetul,
faceți un joc de ascultare a sunetului și așa mai departe. Dacă îi arătați că sunetul este interesant
și îi recompensați interesul, veți sprijini dezvoltarea potențialului de ascultare a copilului
dumneavoastră.

2
Observațiile dumneavoastră vor fi foarte utile pentru audiolog și pentru profesorul pentru surzi și
ne vor ajuta să ne asigurăm că copilul dumneavoastră are cele mai potrivite proteze auditive.
Pe pagina următoare sunt câteva sunetele la care copilul dumneavoastră poate fi expus. Vă
rugăm să înregistrați orice alte sunete care nu sunt incluse pe listă și la care copilul
dumneavoastră a răspuns. Vă rugăm să aduceți această foaie cu dumneavoastră la următoarea
programare la clinică.
Numele:
Tipuri de sunete

Vocea tare a mamei
Vocea tare a tatălui
Altă voce puternică
Vocea liniștită a mamei
Vocea liniștită a tatălui
Altă voce liniștită
Râs
Plânset
Cântec
Strigăt
Trimiterea unui sărut
Clicuri sau alte sunete
Redați sunete, de
exemplu muu, vrm-vrm.
Aspirator
Sonerie/telefon
Muzică

Data:
Data

Răspunsul
observat

Poartă
proteze auditive?
Da/Nu

Nivelul de
zgomot

Distanța
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Serviciul de consiliere și asistență pacienți (Patient advice and liaison service - PALS)
Dacă doriți să transmiteți un compliment, o plângere sau aveți un motiv o 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 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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