Arkusz obserwacji reakcji dziecka na dźwięk dla
rodziców i opiekunów
(Listening observations sheet for parents and carers-Polish)
Obserwacje reakcji twojego dziecka na dźwięk są niezbędne, aby pomóc w zbudowaniu obrazu z
ubytkiem słuchu dziecka. Spróbuj zwracać uwagę na nowe reakcje, które uda ci się zauważyć,
poproś też innych członków rodziny i przyjaciół, aby również zapisywali swoje obserwacje.
Pamiętaj, że reakcja twojego dziecka będzie zależała od:





środowiska, w którym dziecko się znajduje
jaki był poziom hałasu w tle, w jakim pomieszczeniu byliście (n.p. jakość dźwięku w
łazience bardzo różni się od jakości dźwięku w salonie), jak daleko od dziecka znajdowało
się źródło dźwięku?
czy dziecko ma na sobie aparaty słuchowe lub nie
czy baterie są nadal w porządku, czy słychać jakieś dźwięki świszczące?
nastroju i uwagi dziecka
gdy jest głodne, zmęczone lub gdy potrzebuje zmiany pieluszki, jest to bardzo
prawdopodobne, że te odczucia będą ważniejsze dla dziecka niż jakiekolwiek dźwięki z
otoczenia, dziecko może więc wówczas być mniej responsywne.

Dziecko może wykazać szereg reakcji na dźwięk, na przykład:








staje się nieruchome / uspokaja się
reakcja wzdrygnięcia
płacze lub wygląda, że cierpi
zmiany ekspresji np. szerokie otworzenie oczu, marszczenie brwi, podnoszenie brwi
obracanie głowy lub poruszanie rękami, nogami lub całym ciałem
u dziecka może zmienić się sposób oddychania n.p. wstrzymuje oddech, oddycha szybciej
lub wolniej
jeśli dziecko je, jego sposób ssania może ulec zmianie, n.p. może na krótko przestać ssać

Jeśli twoje dziecko pokazuje, że jest świadome dźwięku, ważnym jest wówczas, aby zareagować
na ich zainteresowanie: spróbuj pokazać im co spowodowało dźwięk, powtórzyć dźwięk ponownie,
zrobić z dźwięku zabawę, i tak dalej. Jeśli pokażesz dziecku, że dźwięk jest interesujący i jeśli
wynagrodzisz jego zainteresowanie, będziesz wówczas wspierać rozwój potencjału słuchowego
twojego dziecka.
Twoje obserwacje będą bardzo przydatne dla audiologa i dla nauczyciela osób głuchych i pomogą
nam upewnić się, że twoje dziecko otrzyma najbardziej odpowiednie aparaty słuchowe.
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Na odwrocie pokazano niektóre z dźwięków, z którymi twoje dziecko może się spotkać. Proszę
zanotować wszystkie inne osoby, które nie zostały uwzględnione na liście, a które spowodowały
reakcję u twojego dziecka. Prosimy o przyniesienie tego arkusza ze sobą na następne spotkanie
w klinice.
Nazwa:
Rodzaje dźwięków

Głośny głos mamy
Głośny głos taty
Inny głośny głos
Cichy głos mamy
Cichy głos taty
Inny cichy głos
Śmiech
Płacz
Śpiew
Krzyk
Dmuchnięcie
pocałunku
Kliknięcia lub inne
dźwięki
Odgłosy zabawy n.p.
moo, brm-brm.
Odkurzacz
Dzwonek do drzwi /
telefon
Muzyka

Data:
Data

Zaobserwowana Czy ma na sobie
Poziom
reakcja
aparaty słuchowe? hałasu
T/N

Odległość
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Doradztwo i usługi koordynacyjne dla pacjentów (PALS)
Jeśli masz do przekazania jakąkolwiek opinię, skargę lub obawy, skontaktuj się z naszym
zespołem PALS pod numerem 020 7288 5551 lubwhh-tr.whitthealthPALS@nhs.net
Jeśli potrzebna ci jest kopia z powiększonym drukiem, kopia dźwiękowa lub tłumaczenie niniejszej
ulotki, skontaktuj się z nami pod numerem 020 7288 3182. Dołożymy wszelkich starań, aby
spełnić twoje potrzeby.
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