I Logopedia (Zdrowie)



rozwijać ekspresyjną komunikację u
twojego dziecka i udzielić ci porad, w jaki
sposób znaleźć sposobność na
komunikowanie się.



rozwijać uwagę u twojego dziecka oraz
umiejętności słuchania i rozumienia,
niezależnie od tego, czy dziecko używa
komunikacji mówionej, pisanej, czy też
kombinacji obydwu sposobów.

Kontakty
Audiologia
St Ann’s Audiology Clinic
St Ann’s Hospital
St Ann’s Road
London N15 3TH
Tel.: 020 3224 4698 / 4675
Telefon komórkowy: 07920 727327 na
potrzeby wiadomości tekstowych dla osób
niedosłyszących
Adres email: whh-tr.StAnnsAudiology@nhs.net
Godziny otwarcia: 9:00 - 17:00
Kliniki naprawcze: Prosimy zadzwonić, aby
umówić się na spotkanie
Zespół zaburzeń słuchu (edukacja)
Haringey Council
Alexandra House
2nd Floor, Station Road
Wood Green N22 7TR
Tel.: 020 8489 8338
Adres e-mail:Deborah.Israel@haringey.gov.uk

I

Usługi logopedyczne dla niesłyszących niemowląt i
dzieci w wieku przedszkolnym
Hornsey Central Health Centre
151 Park Rd
N8 8JD
Tel: 020 3074 2602
Tel. komórkowy: 07989 852980
Adres e-mail:karin.schamroth@nhs.net

Doradztwo i usługi koordynacyjne dla pacjentów
(PALS)
Jeśli masz jakąkolwiek opinię, skargę lub obawy,
skontaktuj się z naszym zespołem PALS pod
numerem 020 7288 5551 lubwhhtr.whitthealthPALS@nhs.net
Jeśli potrzebna ci jest kopia z powiększonym
drukiem, kopia dźwiękowa lub tłumaczenie niniejszej
ulotki, skontaktuj się z nami pod numerem020 7288
3182. Dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje
potrzeby.
Twitter.com/WhitHealth
Facebook.com/WhittingtonHealth
Whittington Health NHS Trust
Magdala Avenue
London
N19 5NF
Phone: 020 7272 3070
www.whittington.nhs.uk
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Usługi słuchowe dla
dzieci w: Haringey
Przewodnik dla rodziców
(Children’s hearing services
in Haringey-Polish)

Co będzie dalej?
Niniejsza ulotka opisuje usługi, których można
się spodziewać w ciągu pierwszego roku po
rozpoznaniu upośledzenia słuchu twojego
dziecka.

Usługi lokalne - St Ann’s Audiology
W dniu dzisiejszym twoje dziecko otrzyma
aparaty słuchowe jak również zrobione mogą
zostać odciski na wkładki douszne. Kolejna
wizyta sprawdzająca z audiologiem zostanie
wyznaczona za osiem tygodni. Powinieneś już
odbyć wizytę u lekarza w celu
przeprowadzenia rozmowy na temat
przyszłych badań potrzebnych do ustalenia
przyczyny utraty słuchu u twojego dziecka.
Lekarz i audiolog będą nadal regularnie
obserwować twoje dziecko, aby sprawdzić, jak
dziecko radzi sobie z aparatami słuchowymi,
sprawdzić poziomy słyszenia, pobrać nowe
odciski do wkładek usznych i dokonać
niezbędnych poprawek w aparatach
słuchowych, które mogą okazać się
konieczne.
Lekarz / audiolog zapyta, w jaki sposób twoje
dziecko przyzwyczaja do aparatów
słuchowych i jaka jest jego reakcja na dźwięk,
którą udało ci się zauważyć. Proszę pamiętać,
aby przynieść aparaty słuchowe dziecka na
wszystkie spotkania.
Dobrym pomysłem jest też zapisywanie przed
spotkaniem wszelkich pytań, które zechcesz
zadać audiologowi.

Dalsze badania behawioralne zostaną
podjęte, gdy twoje dziecko będzie w wieku
między siedem a dziewięć miesięcy,
aczkolwiek twoje dziecko będzie nadal
regularnie badane co kilka miesięcy w ciągu
pierwszych kilku lat.
Terminy zaplanowanych spotkań:
 Pierwszy rok po postawieniu
diagnozy:
badanie co trzy miesiące
 2-5 lat:co sześć miesięcy
 5 lat plus:wizyty coroczne
Twój nauczyciel doradca może uczestniczyć
w spotkaniach razem z tobą, jeśli chcesz.

Co zrobimy:


wspólnie zarejestrujemy postępy
twojego dziecka i zaplanujemy jego
przyszły rozwój.



umożliwimy ci dostęp do instruktora
edukacji dzieci z niedosłuchem w
wieku przedszkolnym, aby pomóc ci
rozwinąć swoją własną świadomość
dotyczącą głuchoty i umiejętności
komunikacji wizualnej.



będziemy współpracować z
pracownikami St Ann's, tak aby
zapewnić twojemu dziecku optymalny
wiek pierwszego użycia aparatu
słuchowego.



w stosownych przypadkach skierujemy
twoje dziecko do usług specjalnych
potrzeb edukacyjnych.

Zespół d/s zaburzeń słuchu
Jest to zespół pięciu wykwalifikowanych,
doświadczonych nauczycieli dla głuchych i
instruktorów edukacyjnych dla
niedosłyszących dzieci w wieku
przedszkolnym. Twoje dziecko zostanie
przydzielone do jednego z należących do
zespołu nauczycieli dla osób niesłyszących.
Nauczyciel doradca będzie odbywać
regularne wspierające wizyty w domu lub w
wybranym miejscu. Wizyty te będą
prawdopodobnie miały miejsce co dwa
tygodnie w okresie szkolnym.
Celem tych usług jest zapewnienie tobie i
twojej rodzinie informacji, wsparcia i porady
na temat słuchu twojego dziecka i jego
zaburzeń. Będziemy współpracować z Tobą i
Twoim dzieckiem, tak aby lepiej zrozumieć
potrzeby twojego dziecka dotyczącesłuchu i
pomóc w rozwoju umiejętności językowych i
komunikacyjnych twojego dziecka.

Jako zespół nauczycielinie jesteśmyw stanie
pomóc z zakwaterowaniem lub
świadczeniami, ale postaramy się pomóc ci w
zorganizowaniu dostępu do odpowiedniego
wsparcia, jeśli okaże się to potrzebne.

Zespół logopedii
Nauczyciel doradca może skierować twoje
dziecko do zespołu logopedii dla dzieci w
wieku przedszkolnym, który zajmuje się
dziećmi niedosłyszącymi lub głuchymi.
Odwiedzimy również woje dziecko w domu i /
lub w przedszkolu, współpracując blisko z
nauczycielem doradcą, w celu zapewnienia ci
wsparcia i porady oraz aby umożliwiać ci:
 poczucie pewności w interakcji i
komunikacji z twoim dzieckiem oraz w
utrzymaniu tego stanu w miarę rozwoju
twojego dziecka.

