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София
и нейните невероятни
слухови апарати

На рождения ден на София всички, млади и
стари, се събраха и духнаха свещичките на
тортата.
Какъв перфектен ден!
Всички се забавляваха, с изключение на София.
София беше тъжна, тъй като не можеше да разбере
песента за рождения ѝ ден “Честит рожден ден, скъпа София,
честит рожден ден на теб…”

Тя ходеше на училище всеки ден, но
не разбираше урока, защото не
можеше да чуе какво казва учителят.

По време на междучасието София се
опитваше да играе с другите деца, но
не можеше да чуе какво й казват и
много пъти плачеше с глас, опитвайки
се да общува.
Чувстваше се разочарована от това,
че оставаше сама.

От училището изпратиха бележка
на майка ѝ. София ѝ я даде докато
бързо тичаше, за да отиде да гледа
телевизия.

Тя включи телевизора, за да гледа любимите си
анимационни филмчета и
се смееше без да разбира
какво си говорят героите.
Звукът на телевизора беше до край увеличен.
Нейните братя и сестри закриха ушите си,
тъй като не издържаха на силния шум.
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Майката на София позвъни на педиатъра и го
попита:
- Как бих могла да помогна на дъщеря си?
- Ти можеш да я заведеш на доктор специалист по
уши - отговори лекарят.

Следващата седмица София отиде
с родителите си, за да види този
лекар - експерт по уши, в детската
болница.
В приемната тя се запозна с други деца, които
не чуват, също като нея.
Тя ги погледна свенливо и почувства облекчение.

След известно време лекарят
се поздрави с майката на София и каза:
— Добър ден, София! Дойде твоят ред
лекарят да те прегледа. Готова ли си?
София направи жест, че е готова и
влезе в стаята.

- Да видим какво имаме тук! - каза лекарят,
докато гледаше в ушите на София.
София беше много смела и изобщо не се
страхуваше, защото майка ѝ беше ѝ
обяснила къде ще отидат и какво ще се
случи.
- София, трябва да направим преглед на
ушите ти, наречен аудиограма. Това е много
лесно.
По този начин ще разберем
колко чуваш” — каза ѝ докторът.

- Здравей София, заедно ще прегледаме
слуха ти - каза аудиологът и София влезе в
залата.
- Готова ли си да играеш играта със звуците?
Когато чуеш звук, трябва да хвърлиш
топка в кутията за играчки. Виж... Като мен.
Лесно е! - обясни ѝ лекарят и ѝ даде да сложи
слушалките.

- Това е аудиограма - изследване, което показва
резултатите на слуха ти и на двете уши. Ето
защо, София, трудно чуваш.
Трябва да носиш слухови апарати, които ще ти
помогнат да чуваш по-добре.

- За да направим слухови апарати първо
трябва да направим отливка. Ще сложим
нещо като пластелин в ухото ти, за да
направим правилната форма на слуховия
апарат.

Съвместната работа със София беше
перфектна и много спокойна.

След няколко седмици София отиде при аудиолога,
за да тества слуховите си апарати.
Какъв важен ден!
- Сега вече не е нужно да викаш силно - каза ѝ
лекарят. - Ще трябва да настроим слуховите ти
апарати и трябва да бъдеш обучена да
разпознаваш звуците.

Веднага след като излезе от кабинета на
лекаря, София беше изненадана. Толкова
много звуци стигаха до ушите ѝ за първи
път.
Чувстваше се малко странно, отне ѝ време
и търпение, за да свикне със слуховите
апарати.
Тя се оглеждаше наоколо...
Всичко, което чуваше, беше толкова ясно!

Не след дълго София свикна със
слуховите си апарати.
Тя гледаше телевизия и се
наслаждаваше на това, без да усилва
звука до край.
Сега можеше да чува по-добре.

В училище тя седеше на първия чин, за да може
да чете по устните успоредно с това, което
чуваше за първи път. И така, посещенията в клас
бяха по-лесни сега. Съучениците ѝ знаеха, че не
трябва да говорят едновременно, а един по един
и без нервничене, за да помогнат на София да
разбере по-добре урока.
Тя се чувстваше толкова щастлива!
Чувстваше се равнопоставена!

По време на междучасието София се
приближаваше към другите деца и всички те
играеха любимата ѝ игра "Ябълки". Колко по-лесно
беше сега да разбира правилата на играта.
И така, дойде времето, на което тя
наистина да се наслаждава.

София беше много внимателна със слуховите си
апарати.
През нощта, преди да си легне, тя ги изваждаше
от ушите си и ги поставяше в техната кутия, за
да не се счупят.
Тя дори се научи как да сменя батериите им сама.

Колко щастлива беше, че можеше да чува! На
следващия си рожден ден тя се чувстваше много
по-добре.
Съучениците ѝ бяха подготвили за нея изненада.
Всички заедно изпяха "Честит рожден ден" за нея и
след това я представиха на жестов език.

Приложение за родители

Етапи на развитие на слуха и речта на детето контролен списък.

Какво е аудиограма, аудио игра и как да се
подготвим за тях.

Етапи на развитие на слуха и речта при детето - контролен списък

Контролният списък на речта описва поведението, което очакваме от детето на различните
възрастови етапи, през които преминава. Детето развива езиковите си способности с времето.
Всички деца са различни от едно от друго и всяко има свой собствен ритъм. Описаните етапи на
развитие се основават на средна стойност. Ако детето ви многократно не отговаря на това, което
предлага контролния списък, може да има проблем, който изисква допълнителна оценка. В този
случай трябв ада се свържете с вашия педиатър, който съответно ще ви насочи към подходящ
специалист, като детски отоларинголог, логопед или към други специалисти..

Етапи на развитие на слуха и речта при детето - контролен списък
0 - 4 месеца:
Бебето реагира рефлексивно, като движение на клепачите, плаши се от звуци, движи тялото си и т.н. Когато
чуе тих звук то може да отвори клепачите си, да се събуди, но не винаги. Докато при силен шум се забелязва
изненадано мигане на клепачите. Бебето започва да обръща главата си към източника на звук на 3-4-ри
месеца.

4 - 7 месеца:
●

Обръщането на главата към стимулаторите се стабилизира на 4-месечна възраст, когато бебето реагира
уверено на източника на звук. След това, след 6-7-ия месец, то обръща главата си директно към звуковия
стимулатор, т. е. обръща главата си, когато чуе звук.

●

Издава звуци на удоволствие.

●

Реагира на звуци и обръща главата си според своите нужди.

●

То разпознава гласове и се смее когато му говорят.

●

Имитира звуци.

●

Гласът му показва разнообразие в звучността и тона, то използва жестове, за да покаже какво
иска.

Етапи на развитие на слуха и речта при детето - контролен списък
7 - 9 месеца:
●

На този етап бебето може да намира звуковия източник, дори когато тих звук.

●

Слуша, когато му говорят.

●

Бавно започва да променя поведението си и съзнателно да използва реч.

●

Има изразителен речник от 1-3 думи.

●

Използва предимно съществителни.

●

Разбира прости команди.

9 - 13 месеца:
●

В края на този период бебето може незабавно да открива основни звуци, тъй като
слуховата система е напълно развита.

●

Разбира "не" и "да".

●

Отговаря на името си.

●

Имитира повече звуци.

●

Изговаря първите думи.

●

Смела прозодия (умение за изразителна реч, интонация и паузи) и интонационни елементи.

●

Слуша, когато му говорят.

●

Използва модели за интонация на възрастни.

Етапи на развитие на слуха и речта при детето - контролен списък
13 - 18 месеца:
●

Използва ехолия (неволно механично повторение на чути думи ии изречения) и неразбираема реч
(неологизми).

●

Пропуска някои първоначални съгласни и почти всички крайни съгласни.

●

Има прости команди.

●

Разпознава от 1 до 3 части на тялото си.

●

Има изразителен речник от 3 до 20 или повече думи (предимно съществителни).

●

Съчетава жестове и реч

●

Назовава повечето от нещата, които желае.

19 - 24 месеца:
●

Използва по-често думи, отколкото непоследователна реч (неологизми).

●

Тя е 25-50% разбираема за чуждите хора.

●

Започва да използва местоимения

●

Използва подходяща интонация на гласа за въпросите.

●

То отговаря на въпроса "Какво е това?".

●

Забавлява се да слуша истории.

●

Познава 5 части на тялото си.

●

знае точно имената на няколко познати обекта.

●

Експресивен речник от 50-100 думи или повече.

●

Има способност за възприемане на речник над 300 думи.

●

Започва да използва изречения със съществителни и глаголи.

●

Използва лични местоимения (аз, ти, той ).

●

Разбира и следва команди от две части.

Етапи на развитие на слуха и речта при детето - контролен списък
2 - 3 години:
● Обем на разбиране 50 – 75%.
● Той продължава да е същият, дори когато детето среща трудности в речта.
● Детето разбира "едно" и "много", т.е. изгражда знание за множественост и единичност на нещата.
● Изразява необходимостта от тоалетна (преди, по време или след).
● Пита за предмети, назовавайки ги с тяхното име.
● Показва снимките в книга, като ги назовава.
● Разпознава различни части на тялото.
● Следвай прости команди и отговоря на прости въпроси.
● Обича да слуша кратки разкази, песни и музика.
● Задава въпроси с 1 или 2 думи.
● Използва фрази от 3 – 4 думи, с предмет – глагол – обект.
● Използва частично предлози, членуване на думите, глаголи в сегашно време, правилно множествено число и
неправилни форми в минало време.
● Има способност за възприемане на речник от 500-900 или повече думи.
● Детето има изразителен речник от 50 до 250 или повече думи (бърз растеж през този период).
● Представя множество граматически грешки.
● Детето разбира по-голямата част от казаното.
● Говори със силен глас.
● Използва гласните правилно.
● Правилно използва съгласните в оригинално положение.
● Използва около 27 фонеми.
● Използва спомагателното "е" (3 л. ед. ч. на гл. СЪМ).
● Използва правилно някои глаголи в минало време, притежателни думи, местоимения и повелително наклонение.

Етапи на развитие на слуха и речта при детето - контролен списък
3 - 4 години:
●

Разбира функцията на обектите.

●

Разбира различията в понятията (начало – край, вътре – вън, малък – голям).

●

Това е последвано от команди, състоящи се от 2 и 3 части.

●

Задава и отговаря на прости въпроси (кой, какво, къде, защо).

●

То често задава въпроси и пита за подробности в отговорите.

●

Използва реч за изразяване на емоции.

●

Използва 4 до 5 думи в изречения.

●

Разпознава обекти по името им.

●

Умело се справя с възрастните и наблюдава.

●

По-често използва съществителни и глаголи.

●

Има усещане за миналото и бъдещето

●

Той има способност за възприемане на лексика от 1200 – 2000 думи.

●

Той има изразителен речник от 800 – 1500 думи.

●

Обемът на разбиране е 80%.

●

Граматиката се подобрява, въпреки че някои грешки продължават.

●

Подходящо използване на "Аз съм" и "е" в изреченията.

●

Поставя две събития в хронологичен ред.

●

Участва в дискусии.

●

Последователно използва правилно множествено число, притежателни местоимения и неопределени
глаголи.

Етапи на развитие на слуха и речта при детето - контролен списък
4 - 5 години:

● Разбиране на значенията на числата до 3.
● Разпознава от 1 до 3 цвята.

● Има способност за възприемане на речник от 2800 или повече думи.
● Има изразителен речник от 900 до 2000 или повече думи.
● Брои до 10 механично.
● Използва граматически правилни изречения.
● Използва изречения от 4 до 8 думи.
● Отговаря на сложни въпроси, състоящи се от 2 части.
● Пита за значенията на думи.

● Детето говори с честота от около 186 думи в минута.
● Общият брой на повторенията е намален.
● Възпроизвежда с точност до 90%.

● Броят на продължителните звукови пропуски и заместители е значително намален.
● Речта му обикновено се разбира от непознати.

● То говори за преживявания в училище, в домовете на приятели и т.н.
● Точно предава дълга история.
● Обръща внимание на една история и отговаря на прости въпроси по нея.
● Използва притежателни местоимения, бъдещо време и сравнителни думи в изречения.

Етапи на развитие на слуха и речта при детето - контролен списък
4 - 5 години:

● Познава и назовава 6 цвята.
● Трите форми на имената.
● Разбира около 12000 думи.
●

То постоянно увеличава речника си.

●

Участва в диалози.

●

Брои автоматично до 30.

●

Участва в отборни игри и следва инструкциите.

●

Изпълнява сложни команди от 3 части.

●

Назовава дните от седмицата.

●

Използва спрежения и глаголни времена (минало време, бъдеще).

●

Замества малки думи.

●

Граматически пълно изречение.

●

Общува лесно с възрастни.

Какво е аудиограма, аудои игра и как да се подготвим за тях?

Глухите и тежкочуващи деца ще трябва да преминат няколко пъти в живота си през процеса на
аудиограма, за да изяснят броя на звуците, които чуват в различни честоти и интензитети, и да направят
необходимите корекции на слуховите си апарати (слухови апарати и кохлеарни импланти).

Аудиограмата ни дава много информация за това как всяко дете чува и как може да бъде обучено.
Поради тази причина много специалисти (специални педагози, логопеди, аудиопротезисти) се нуждаят от
добра визуализация на това, което детето чува, за да формулира подходящи индивидуални образователни
и възстановителни програми.

Веднага след като детето стане достатъчно голямо, за да отговори надеждно на звуците, може
да се направи аудиометрия с ясен тон. С помощта на машина, наречена аудиометър, звуци с
различни честоти и сила се възпроизвеждат в слушалки. Детето е помолено да отговаря по някакъв
начин, когато чуе звук (т.е. да сложи топка в тръба, кубче в кофа, да вдигне ръката си, да каже "да",
да натисне бутон, който му е даден). Ако вашият аудиолог смята, че е важно да получавате
информация за всяко ухо поотделно, този преглед може да се извърши с малки слухови апарати,
поставени в ушите на детето ви или понякога чрез слушалки (когато тестът е известен като
аудиометрия на звуковото поле).

Има няколко неща, които родителите могат да направят преди аудиограма, за да
подготвят детето:

1.

Практикувайте играта "аудио игра" с детето си. Седнете с детето на маса, като

поставите играчки пред него (пулове, коли и магистрали, топки и тръба, кубчета и кофи). Трето
лице издава звук с барабан или други музикални инструменти с различна честота (дрънкалка,
флейта и т.н.). Помагате на детето да разбере, че когато чуе звук, трябва да "отговори",
поставяйки, например, топката в тръбата, кубът в кутията и т.н. Повтаряме процеса, с по-нисък
интензитет на музикалните инструменти. Когато детето разбере процеса, го оставете само да
дава отговори.

2.

Помогнете на детето си да свикне да има нещо в ушите си, като поставяте слуховите

апарати, докато правите нещо, което то харесва. Можете да възпроизвеждате музика през слуховите
апарати, стига да не е невъзможно, от дете или понякога чрез слушалки (когато тестът е известен
като аудиометрия на звуковото поле).

Как да помогнете на детето си редовно да носи слуховите си апарати.

Когато детето започне да носи слухови апарати или кохлеарен имплант, важно е да ги носи редовно и
колкото е възможно повече. Важно е то да свикне със звуците и да може да използва правилно
остатъчния си слух. Понякога обаче за малки деца излагането на звуци не е много приятно и те отказват
да носят слуховите си апарати.

Поради тази причина родителите получават някои съвети от

специалистите как да помагат на децата си систематично да носят слуховите си апарати.

Бавно увеличавайте времето, през което детето ви носи слухови апарати/процесори. Ако е
необходимо, започнете с това, детето ви да носи слуховите си апарати за няколко минути няколко пъти
на ден, увеличавайки времето постепенно. Ако детето ви продължава да ги сваля, опитайте отново покъсно, когато и двамата сте по-спокойни. Не забравяйте да се опитате да го превърнете в положително
преживяване. Можете също така да насърчите детето си да носи тапи за уши в началото и бавно да
удължавате времето, в което ги носи. Когато ги носи по цял ден, лесно ще свикне на бутоните на
слуховия апарат.

Можете да използвате стикерна диаграма, за да записвате всеки път, когато детето ви носи слухови
апарати или процесори и да му давате специална награда, ако ги носи достатъчно време.

Направете употребата на слуховите апарати/процесорите част от рутина, като обличане,
къпане.

Уверете се, че слуховите апарати се прилагат правилно и не "свирят", причинявайки дискомфорт
на детето. Ако "свиренето" продължава, може да са необходими нови отливки.

Дръжте бутоните на апарата в ръката си за няколко минути, преди да се опитате да ги сложите.
Това ги прави по-топли, по-меки, по-лесни за поставяне и по-удобни.

Използвайте техники за разсейване, когато поставяте слуховите апарати или процесорите.
Опитайте се да разсеете детето си с любимата му играчка, когато слагате помощните средства или

ги поставете, докато детето ви се концентрира върху нещо, като телевизора например.

Ако видите, че детето ви изпитва системен дискомфорт от силни звуци, проверете с помощта
на вашия аудиолог настройките на слуховите апарати.

Позволете на дете ви да вижда други ползватели на слухови апарати/кохлеарни импланти.
Опитайте се да се срещнете с други семейства с глухо дете, така че детето ви да види, че то не е
единствено. Също така може да бъде полезно да се срещнете с възрастни със слухови апарати, така че
детето ви да може да види, че хората от всички възрасти ги носят. Можете също така да приложите слухови
апарати върху кукла или плюшено животно.

Прочетете книгите ѝ, където героите също носят слухови апарати (има много такива книги, предимно
чуждестранни).

Направете слуховите апарати/кохлеарните импланти привлекателни за вашето дете. Слухови апарати и
кохлеарни импланти се предлагат в различни цветове и можете също да ги украсите.

Малката София ще носи слухови апарати.
Но не всичко е лесно от момента на диагнозата
до тяхното прилагане.
В тази книга тя ни разказва своята история.
за да може, чрез нея,
да помогне на други деца, които попадат в същата ситуация.
Книгата е полезна за учители, родители и експерти по глухота.
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