
V‰ímejte 

si svého dítûte.

Pokud nereaguje na

hlasité zvuky ve svém

okolí, neotáãí se v jejich

smûru, je tfieba vyzkou‰et

jeho reakce. Dítû také mÛÏe

reagovat na chování dospûl˘ch,

odraz ve skle, nebo vibrace

svého okolí, které byly vyvolány

siln˘m zvukem (napfi. bouchnutím

dvefií). Zde se v‰ak nejedná o bez-

prostfiední sluchovou reakci, tak Ïe

pfii zkou‰ce sluchu je tfieba tyto

vnûj‰í podnûty vylouãit.

Maminko,
v‰imnûte si, jak 

Va‰e dítû 

sly‰í…

Pro získávání dal‰ích informací
a zku‰eností, nutn˘ch k souÏití se ‰patnû

sly‰ícím dítûtem, existují poradenská centra pro
sluchovû postiÏené, kluby rodiãÛ postiÏen˘ch 
dûtí, speciální matefiské ‰kolky a základní ‰koly. Dítû v‰ak
mÛÏe b˘t pfii dobfie vedené dlouhodobé komplexní 
péãi zafiazeno do bûÏné ‰koly mezi zcela zdravé dûti, kde

mÛÏe pfii citlivém pfiístupu dosahovat velmi dobr˘ch 
v˘sledkÛ (tzv. integraãní programy).

Pokud budete mít zájem o bliÏ‰í informace o sluchu, v˘voji a v˘chovû sluchovû postiÏeného
dítûte, obraÈte se na speciální pedagogická centra (SPC) pfii ‰kolách pro sluchovû postiÏené, ve
kter˘ch pracují speciální pedagogové, logopedi, psychologové a sociální pracovnice. SluÏby
Vám zajistí bez doporuãení a bezplatnû.

SSPPCC  --  PPrraahhaa    ii pprroo  ssttfifieeddnníí  ââeecchhyy:: PPaaeeddDDrr..  KKaarrllaa  SSvvoobbooddoovváá
Jeãná 27, Praha 2, tel.: 224 942 153
PPaaeeddDDrr..  JJaannaa  BBaarree‰‰oovváá
V˘molova 2, Praha 5, tel.: 251 554 763
PPhhDDrr..  JJaarrmmiillaa  RRoouuããkkoovváá
Holeãkova 4, Praha 5, tel.: 257 325 896

OOssttaattnníí  mmûûssttaa  Brno, âeské Budûjovice, Fr˘dek - Místek, Hradec Králové, Ivanãice,
vv ââRR:: Kyjov, Liberec, Olomouc, Ostrava, PlzeÀ, Vala‰ské Mezifiíãí.

Poradu - náv‰tûvu v rodinû a jinou pomoc Vám ráda poskytne
IInngg..  AAnneeÏÏkkaa  ââeerrvveennáákkoovváá  - sociální pedagog Svazu nesly‰ících a nedosl˘chav˘ch v âR 
- Stacionáfi sluchovû postiÏen˘ch Darwinova 24, 143 00 Praha 4 tel./fax 241 774 757, 

nebo 241 772 740. DomÛ 281 863 921 ráno do 9.00 nebo veãer od 19.00 do 21.00 hodin 
(pfiípadnû nechte vzkaz s Va‰ím telefonním ãíslem). Rádi Vám bezplatnû pomÛÏeme a poskyt-

neme poradenské sluÏby: sociální, pedagogické, tlumoãnické aj. nebo pfiijìte osobnû do
klubu ""MMlluuvvmmee  ssppoolluu"" - palác YMCA, Na Pofiíãí 12, Praha 1, tel. 224 872 222 (blízko Námûstí

republiky - metro B, tramvaj 5, 14, 8) - vvÏÏddyy  vv  ppáátteekk  oodd  1100  ddoo  1144  hhooddiinn..

SSvvaazz  nneessllyy‰‰ííccíícchh  aa nneeddoossll˘̆cchhaavv˘̆cchh  vv ââRR,, Karlínské námûstí 12, 186 03 Praha 8 - Karlín pÛsobí
v celé republice a ve sv˘ch základních organizacích Vám bezplatnû pomÛÏe a poskytne sluÏby

(sociální, tlumoãnické aj.), fax/tel. 241 774 757. 
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Provedeme tuto zkou‰ku:

● dítû poloÏíme na post˘lku 
(nemûlo by b˘t právû 
najedené ani hladové);

● postavíme se asi 2 aÏ 3 m od 
nûho, asi v úhlu 45 aÏ 60 stupÀÛ, 
tj. nestojíme za jeho hlaviãkou, 
ale ani tak, aby nás vidûlo;

● jako zdroj zvuku pouÏijeme 
rÛzné hraãky (chrastítka, foukaãky,
bubínek…), na dítû voláme jménem;

● pokud dítû opakovanû nereaguje 
(cuknutím, pláãem, otoãením hlaviãky), 
pak je váÏné podezfiení na sluchovou vadu.

■ nav‰tívíme dûtského lékafie, kter˘ pfiezkou‰í dítû
podobn˘m zpÛsobem, jak je uvedeno v˘‰e a dal‰ími
odborn˘mi metodami;

■ u‰ní lékafi - ORL, foniatr - prohlédne sluchové
ústrojí dítûte;

■ pouÏije mûfiení tzv. otoakustick˘ch
emisí (OAE), coÏ je velmi nenároãné,
rychlé a pfiesné mûfiení odezvy
zdravého sluchu dítûte pomocí drobné
sondiãky zasunuté na okraj zvukovodu;

■ k pfiesnému stanovení pfiípadné
sluchové poruchy pouÏije lékafi
vy‰etfiení BERA, pfii nûmÏ stanoví
závaÏnost sluchového postiÏení
a prognózu jeho v˘voje.

Jak poznáme, Ïe na‰e dítû
nemá v pofiádku sluch? Co bude dál, kdyÏ se dozvíme, Ïe je dítû

sluchovû postiÏené?

V pfiípadû podezfiení na sluchovou vadu je
vhodné podniknout následující kroky

▲ Dítû pfievezme do dlouhodobé péãe specialista - foniatr, vybere pro dítû vhodná
sluchadla, která budou pravidelnû vymûÀována s ohledem na stav postiÏení, vûk
dítûte a kosmetick˘ efekt. Sluchová protetika je dnes dostupná ve velkém v˘bûru
a vysoké technické kvalitû.

▲ K lékafii budeme chodit na pravidelné kontroly, aby dohlédl na stav sluchu dítûte
a správnou funkci sluchadel.

▲ Ihned po pfiidûlení sluchadel bude dítû svûfieno do péãe logopeda, kter˘ se postará
o fieãovou a sluchovou rehabilitaci. Stane se dÛleÏit˘m partnerem rodiãÛ, protoÏe
poskytne pfiesné instrukce, jak s dítûtem doma cviãit dorozumívání a vzdûlávání,
aby bylo co moÏná nejlépe schopno splynout se svûtem zcela zdrav˘ch vrstevníkÛ.

▲ Souãasnû zaãne i spolupráce s dal‰ími specialisty - napfi. s psychologem, kter˘
pomÛÏe celé rodinû pfiijmout handicap dítûte.

▲ Je tfieba správnû porozumût celé vûci - sluchovû postiÏené dítû v Ïádném pfiípadû
nelze povaÏovat za hloupé, je stejnû bystré a vnímavé jako ostatní dûti, jen má
obtíÏnûj‰í podmínky k dorozumívání, rozvoji fieãi a vzdûlávání.

▲ Rozhodnou-li odborníci, zaãne se dítû co nejdfiíve vychovávat bilingvální metodou
-odezírání fieãi a znakov˘ jazyk.


