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 whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net
Ако имате нужда от опциите за печат на тази брошура с поголям шрифт или аудио версия моля свържете се с нас на 020
7288 3182. Ние ще се постараем да отговорим на вашите
нужди.
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Department of Audiovestibular Medicine
St Ann’s Hospital, St Ann’s Road, N15 3TH

Име…………………………………………………………………

Резултати от изследванията

Болничен номер…………………………………………………..

Важно е да запомните, че слуховата реакция на мозъчния
ствол (АБР) показва резултати, които имат доверителни
граници (т.е. диапазон от нива, в който истинското ниво на
слуха може да попадне).

Дата …….....................................................................................
Резултатите от изследването за слухов отговор на
мозъчния ствол (АБР) на детето ви са приложени към
графика, наречена аудиограма (графика за слуха), за да
може да разберете по-добре резултатите от днешните
изследвания за слуха. Аудиограмата е прикрепена.
Аудиограмата се използва за записване на измервания на
различни обеми (децибели) и честоти (тонове) на звуци,
които може да чуете.
Речният банан
Когато всички най-типични честоти и децибели на
обикновените звуци, необходими за речта, които
първоначално бяха приложени към аудиограмата и
линията, която очертахме около тях, наподобяваше
формата на банан. Понякога наричаме тази област "речен
банан".

Нивото на слуха може да се промени при настинка.
Ще създадем по-подробна картина на слуха на детето ви
чрез текущи оценки. Когато детето ви порасне, ще го
тестваме с различни техники, наречени поведенчески
тестове, които се основават на това, че детето ви реагира
на звуков стимул.
Ключът към аудиограмата
Кръгове = дясно ухо
Кръстове = ляво ухо

