Информация за слуховите наблюдения за
родители и настойници
(Listening observations sheet for parents and carers-Bulgarian)
Много е важно да наблюдавате реакцията на детето ви към звуци за да придобиете ясна
представа за загубата на слуха му. Опитайте се да отбележите всички нови отговори, които
виждате и помолете другите членове на семейството и приятели също да запишат своите
наблюдения.
Не забравяйте, че реакцията на детето ви ще зависи:
 От неговата слухова среда
какво е било нивото на фоновия шум, в коя стая сте били (например качеството на
звука в банята е много по-различно от това в хола), колко далеч е бил шумът от
детето?
 от това дали носи слуховите си апарати или не
от това дали батериите все още работят, дали има някаква обратна връзка
 от неговото настроение и внимание
ако детето е гладно, изморено или пък ако трябва да му се сменя пелената,
възможно е тези чувства да са по-важни от всякакви звуци около него и затова то е
по-малко склонно да отговаря.
Например, детето ви може да покаже редица реакции към звуци:
 да се укроти /да се успокои
 да се стресне
 да заплаче или да се разтрои
 да промени изражението на лицето, като разширяване на очите, намръщен поглед,
движение на веждите
 да обйрне главата си или да раздвижи ръцете, краката или тялото си
 да промени начина на дишане, като задържане на дъха или дишане по-бързо или побавно.
 ако бебето се храни, начина по който суче може да се промени, например, то може
да спре да суче за кратко.
Ако детето ви реагира на звука, важно е да отговорите на интереса му: Опитайте се
да му покажете какво е причинило звука, повторете отново звука, превърнете това в
игра за слушане на звука и така нататък. Ако покажете, че звукът е интересен и
възнаградите интереса му, ще подкрепите развитието на слуховия потенциал на
вашето дете.
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Вашите наблюдения ще бъдат много полезни за аудиолога и възпитателя на глухи деца и
ще ни помогнат да се уверим, че детето ви има най-подходящите слухови апарати.
Отдолу са показани някои от звуците, на които детето ви може да бъде изложено. Моля,
запишете всички други звуци, които не са включени в списъка, на които детето ви е
реагирало. Моля, донесете списйка с вас на следващия преглед в клиниката.
Име:
Видове звуци

Висок глас на майката
Висок глас на бащата
Друг висок глас
Тих глас на майката
Тих глас на бащата
Друг тих глас
Смях
Плач
Пеене
Крещене
Изпращане на
въздушна целувка
Щраквания или други
звуци
Възпроизвеждане на
звуци,като например
мууу, бръм-бръм
Прахосмукачка
Звънец / телефон
Музика

Дата:
Дата

Наблюдавана Детето носи ли
реакция
слуховите си
апарати? Да / Не

Ниво на
шума

Разcтояние
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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 whh-tr.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.
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