I



Ние ще развием експресивната
комуникация на вашето дете и ще ви
посъветваме как да му осигурите
възможности за комуникация.



Ние ще развием вниманието на
вашето дете, способността му да
слуша и разбира, независимо дали
използва устна или жестова
комуникация или двете заедно.

Говорна и езикова терапия
Говорна и езикова терапия
за глухи бебета и деца в предучилищна
възраст.
Hornsey Central Health Centre
151 Park Rd
N8 8JD
Tel: 020 3074 2602
Mobile: 07989 852980
Email: karin.schamroth@nhs.net

Email: whh-tr.StAnns-Audiology@nhs.net

Patient advice and liaison service (PALS) - Бюро
за оплаквания и комуникация с пациенти
(PALS)
Ако искате да похвалите някого, имате
някакви оплаквания или прoблеми, моля,
свържете се с екипa на PALS на тел. 020 7288
5551 или на имейл whhtr.whitthealthPALS@nhs.net
Ако имате нужда от опциите за печат на тази
брошура с по-голям шрифт или аудио версия
моля свържете се с нас на 020 7288 3182. Ние
ще се постараем да отговорим на вашите
нужди.

Работно време: 9:00 - 17:00
Отдел cервиз : Моля, обадете се, за да
уредите час.

Twitter.com/WhitHealth
Facebook.com/WhittingtonHealth
Whittington Health NHS Trust

За контакти
Аудиология
Аудиология болница "Света Анна"
St Ann’s Hospital
St Ann’s Road
London N15 3TH
Телефон: 020 3224 4698 / 4675
Мобилен: 07920 727327 за текстови
съобщения за потребители на
Британски жестомимичен език (BSL)

Отдел Слухови Увреждания (Обучение)
Haringey Council
Alexandra House
2nd Floor, Station Road
Wood Green N22 7TR
Телефон: 020 8489 8338
Email: Deborah.Israel@haringey.gov.uk
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Услуги за деца със
слухови увреждания в
Харингей
Ръководство за родители
(Children’s hearing
services in HaringeyBulgarian)

Какво следва?
Тази брошура описва услугите, които
може да получите през първата година
след диагностиката на слуховите
нарушения на вашето дете.
Местни услуги - Аудиология Болница
Св. Анна
Днес детето ви ще получи слухови
апарати и може би ще получи
отпечатъци за нови отливки.
Допълнителна прегледна среща с
Аудиолог ще се проведе в рамките на
осем седмици. Вече трябваше да сте си
уговорили среща с лекар, за да
обсъдите по-нататъшни тестове, за да
разберете причината за загубата на
слуха на детето си.
Детето ви редовно ще бъде
наблюдавано от лекар и Аудиолог, за
да проверят как то се се справя със
слуховите апарати, да проверят нивото
на слуха, да снемат нови отпечатъци за
отливки и да направят необходимите
корекции на слуховите апарати.
Лекарят / аудиологът ще попита как
детето ви се справя със слуховите си
апарати и каква реакция на звука може
да сте забелязали. Моля, не
забравяйте да донесете слуховите
апарати на детето си на всички срещи.
Би било добре преди прегледа да
запишете всички въпроси, които искате
да зададете на аудиолога.

Допълнителни поведенчески тестове
ще бъдат предприети, когато детето ви
е на възраст между седем и девет
месеца, но през първите няколко
години те ще бъдат редовно оценявани
на всеки няколко месеца.
График на планираните прегледи
 Първата година след
диагнозата: медицински оценки
на всеки три месеца
 2-5 години: на всеки шест
месеца
 5 години и повече: годишни
прегледи
Ако желаете педагогическият ви
съветник може да присъства на вашите
прегледи.
Отдел слухови увреждания
Това е екип от пет квалифицирани,
опитни учители на глухи и един
предучилищен възпитател на глухи.
Детето ви ще бъде разпределено на
един от учителите на глухите в екипа.
Педагогическият съветник ще предлага
редовни посещения у дома за подкрепа
или на избраното от вас място. Тези
посещения вероятно ще се провеждат
на всеки две седмици през учебната
година.
Целта на тази услуга е да предостави
информация, подкрепа и съвет на вас и
вашето семейство относно слуховите
нарушения на дете ви.
Ние ще работим с вас и вашето дете,
за да развием по-пълно разбиране на
техните слухови нужди и да ви
помогнем да подкрепите развитието на
езиковите и комуникативните умения на
вашето дете.



Заедно ще заснемем успехите на
вашето дете и ще планираме понататъшното му развитие.



Ние ще ви предоставим достъп
до предучилищен възпитател за
обучение на глухи деца, за да
имате представа какво е да си
глух и да развиете умения за
визуална комуникация.
 Ще се свържем с персонала на
Болница Света Ана ( St Ann's),за
да предоставим на дето ви
достъп до оптимално чуване.
 Ако е необходимо ще препратим
детето ви към център за деца
със специални образователни
потребности.
Екипът ни от учители не се занимава
със социални помощи, но ще се
опитаме да ви помогнем ако имате
нужда от подкрепа.
Екип логопеди
Педагогическият съветник може да
насочи детето ви към група специалист
логопеди за деца в предучилищна
възраст, които работят с деца със
слухови увреждания.
Ще посещаваме детето ви у дома, и /
или в детската градина, като работим в
тясно сътрудничество с педагогическия
съветник , за да ви подкрепим и
съветваме и да ви помогнем да се
чувствате уверени във
взаимодействието и общуването с
детето си, като това ще продължи
докато то се развива.

