І НАРЕШТІ:

КРОК ЗА КРОКОМ

РЕАБІЛІТАЦІЯ
Використання системи кісткової провідності Вaha – це набуття
соціально-адекватного слуху, можливість навчитися чути і говорити.
Цю можливість треба реалізовувати. Щоб дитина змогла чути,
сприймати мову та зрештою розмовляти,. мозок потрібно
«навчити». Без належної реабілітації зробити це вкрай важко!

ДО ОТРИМАННЯ

Маєте підозру, що у вашої дитини втрата слуху?
Звертайтесь до ЛОР-лікаря за місцем проживання
або відразу до Інституту отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка за адресою:
Київ, вул. Зоологічна, 3, тел.: +38 (044) 483-7391

СИСТЕМИ КІСТКОВОЇ
ПРОВІДНОСТІ ВАНА

Перше налаштування звукового процесора:

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÄÎÂ²ÄÍÈÊ ²Ç Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ

якщо ви отримали Вaha за державною програмою,
то перше налаштування для вас є безкоштовним.
Його проводять у:

Корисна порада
Д.м.н., проф. Писанко В.М.:
«Слух дає нам безліч
інформації про зовнішній світ:
це й голос мами, і спів пташок,
і гомін шкільної перерви.
Не позбавляйте себе
такої можливості!»

ÏÐÎÂ²ÄÍÎÑÒ² BAHA ÒÀ ÏÎÄÀËÜØÎ¯ ÐÅÀÁ²Ë²ÒÀÖ²¯

www.iol.com.ua

Матеріал виготовлено за підтримки:

www.universal-mo.com.ua
Сервісний центр: Київ, вул. О. Довженка, 18,
тел.: +38 (044) 277-1771
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Відділі слухопротезування та функціональної
діагностики дорослих (5 поверх інституту)
(завідуюча – к.м.н. Савчук Л.А.),
тел.: +38 (044) 483-3494,
веб-сайт: www.iol.com.ua/department_409_vspfdd.shtml
Наступні налаштування потрібно проводити спочатку
кожні два місяці, а потім – щонайменше один раз на рік.
Їх ви можете здійснювати або в ЛОР-Інституті,
або за рекомендованими вам адресами.

ÄÎ ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ Ê²ÑÒÊÎÂÎ¯

ПЕРШИЙ ЕТАП:

ДРУГИЙ ЕТАП:

ПОВНА ДІАГНОСТИКА

ІМПЛАНТАЦІЯ

Отже, вашій дитині зробили первинне обстеження та поставили діагноз «двобічна атрезія зовнішніх слухових
проходів», поріг слуху по кістковій провідності до 60 дБ.
Не лякайтесь! За допомогою системи Вaha Ваша
дитина зможе не тільки добре чути, а й говорити.

І ось, нарешті, довгоочікуваний дзвінок: вас запрошують
на отримання системи кісткового проведення Вaha.
На етапі зборів до Києва не забудьте найголовніше: всі папери!

Після прибуття

ПІДГОТОВКА

Рекомендуємо дотримуватися наступних кроків:
1. Зателефонувати і звернутися до Кабінету кохлеарної
імплантації ЛОР-Інституту (тел. +38 (044) 489-4282 ),
де вас привітає Людмила Костянтинівна Власюк. Дитину
оглянуть отоларинголог і сурдопедагог. Буде проведено
тестування з апаратом Вaha. У разі необхідності будуть
призначені додаткові обстеження, і за наявності
показань дитину буде направлено на засідання
Комісії з кохлеарної імплантації на отримання
пристрою за державний кошт.

Вже перед тим, як лягти на операцію*, вам потрібно буде
додати до переліку документів ще кілька. Ось які з них ви
можете отримати за місцем проживання:
Довідка про епід. оточення*
Довідка про щеплення*
Мазок на кишкову флору матері і дитини (якщо дитині до 3 р.)*
Інд. програма реабілітації інваліда

Вже за направленням Комісії ви зробите дослідження:
КТ*
Аналіз сечі*
Аналіз крові*
Аналіз крові на цукор*
Група крові на Rh-фактор*
ЕКГ
*якщо дитині менше 5 років, операція не проводиться, Вaha носиться на м'якому бандажі, і деякі аналізи та обстеження не потрібні

ТРЕТІЙ ЕТАП:

рекомендуємо дотримуватися наступних кроків:
1. Повідомте про своє прибуття
у Кабінеті кохлеарної імплантації (3 поверх, каб. 5).
2. Зареєструйтесь у Реєстратурі.
3. Дотримуючись вказівок,
прямуйте до Відділення ЛОР-патології дитячого віку,
де ваша дитина, найімовірніше, буде перебувати наступні
кілька днів.
Імплантацію виконуватимуть хірурги:
ПИСАНКО Віктор Миколайович
Головний науковий співробітник, доктор медичних наук,
лікар вищої категорії;
ВІННИЧУК Павло Васильович
Провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук;
МИРОНЮК Борис Миколайович
Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.
Операція проходить під загальним або місцевим наркозом.
У разі проведення операції, після першого етапу загоєння
вам дозволять повернутися додому і викличуть на перше
налаштування звукового процесора через 4–6 тижнів.
При використанні Вaha на м'якому бандажі перше
налаштування проводиться відразу.
Корисні поради від інших батьків

2. Зібрати пакет документів.
ПОРАДА:
Тримайте всі документи разом у папці, де окремий файл
містить усі папери з одного дослідження.
Копія свідоцтва про народження
Копія посвідчення про інвалідність
Довідка від невропатолога
Довідка про призначення соц. виплат (форма 08078)
Копія паспорта одного з батьків (стор. 1,2,3, прописка)
Копія ідент. коду одного з батьків
Копія Обмінної карти (виписка з пологового будинку)
КСВП (по повітряній і кістковій провідності)
Аудіограма
Висновок щодо інших патологій
Психологопед. хар-ка для дітей у спец. закладах

3. Пройти Комісію і, в разі позитивного висновку, чекати
на запрошення до ЛОР-інституту.

Прийняти діагноз «кондуктивна втрата слуху»
та приступити до підготовки дитини до повноцінного життя. А зробити це можна лише
за допомогою системи кісткової провідності Baha.

Маєте час?
Не нудьгуйте – читайте історії користувачів апаратів Вaha
та дізнайтесь про найновіше у цій технології на ресурсі
www.zvuk-vokrug.com.ua/bahablog
Спілкуйтесь із батьками, які вже пройшли цей шлях –
отримайте поради та знайдіть нових друзів у соц. мережі
«Услышим жизнь
. вместе! Кондуктивная глухота –
не приговор!!!»
www.facebook.com/groups/1568282276528117

Ще у пологовому будинку нам сказали, що у нашої доньки атрезія зовнішніх слухових проходів
і скерували на обстеження слуху. Зараз ми носимо Baha на бандажі – і зручно, і без ризику, і дитина розвивається зі слухом.
Мене завжди хвилювало питання: «Як мій син
встигатиме у школі?» Але з Baha він навчається
разом із чуючими дітьми, засвоює англійську
мову, а у вільний час встигає брати участь
у конкурсах танців.

