Kako da se odnesuvame

KON LICATA SO
O[TETEN SLUH

NAPRAVETE GO
PRVIOT ^EKOR

Последиците од оштетувањето на слухот не се однесуваат
само на лицето со оштетен слух. Тие, исто така, имаат големо
влијание и на семејството, пријателите и колегите на работа.
Отежнатата комуникација, неразбирањето, потребата од
повторување на она што е кажано, може да биде фрустри
рачко за секој кој е вклучен во таа комуникација. За среќа
постојат неколку начини со кои можете да ја олесните кому
никацијата.

Првиот чекор, секако, е да се стане свесен за пробле
мите, со кои лицата со оштетен слух се соочуваат.

FAKTI POVRZANI SO
O[TETUVAWETO NA SLUHOT

1. Повеќето луѓе со оштетен слух, истовремено се соочуваат
со намалена јачина на звукот и со намалена јасност на
говорот, дури и кога е доволно гласен. Иако лицето може
да ,,слушне “ што зборувате, не секогаш ги разбира сите
зборови кои ги кажувате и може да измеша некои звуци.
2. Бучавата во позадина прилично го отежнува разбирањето.
Дури и луѓето сo нормален слух имаат проблеми со
комуникацијата, кога во позадина има силна бучава. Кај
лицата со оштетен слух тој проблем е уште поголем.

3. Многу луѓе со оштетен слух се чувствуваат непријатно, па
поради тоа често климаат со главата и се преправаат дека
разбираат и тогаш кога не разбираат што им зборуваме.
4. Иако слушните помагала можат да помогнат со слухот, тие
не го враќаат разбирањето во нормала, како што е случај
со очилата кои го подобруваат видот. Лицето кое носи
слушно помагало, во некои ситуации и понатаму има
потешкотии со разбирањето на говорот.

5. Потребно е време лицето со оштетен слух да се навикне на
слушното помагало, а тоа е особено тешко за оние кои
подолго време биле со оштетен слух. Звуците кои се
заборавени мораат повторно да ги научат. Светот им се
чини дека е прегласен, на почеток дури и заглушувачки.
Ако познавате некој кој користел слушно помагало и
престанал да го употребува, охрабрете го повторно да оди
на лекар – специјалист, кој помагалото повторно ќе го
прилагоди. Можеби ќе треба и неколку пати да се посети
специјалистот, за да со нагодувањето се постигне
квалитетен звук. Вашето трпение и охрабрување може да
биде од голема помош.

6. Оштетувањето на слухот кај старите лица лесно може да се
помеша со сенилност и затоа е потребено слухот да се
тестира и тоа тестирање да биде дел од секоја здравствена
проценка.

DOBRI
KOMUNIKACISKI NAVIKI

1.

Привлечете го вниманието на лицето со
оштетен слух, пред да почнете да зборувате.
Ако вниманието сте му го привлекле, тогаш ќе
биде спремно за комуникација и шансите нешто да
пропушти се помали.

2.

Не викајте! Зборувајте со јасен глас, но не и
прегласно. Изговорот нека ви биде чист, но не ги
нагласувајте своите зборови.

3.

Не зборувајте ни премногу брзо, ни премногу
споро. Многу луѓе со оштетен слух подобро разбираат
ако говорот е малку поспор, но не и преспор!

4.

Вашето лице нека биде лесно видливо.
Осветлувањето треба да биде адекватно, за сен
ките да не го прекриваат вашето лице или устата.
Многу звуци на говорот се видливи на устата, па на
лицето со оштетен слух тоа може да му биде важна
потпора.

5.

Не зборувајте додека тече вода! Бучавата во
позадина многу го отежнува разбирањето. Ис
клучете го изворот на бучава, пред да го започ
нете разговорот со лицето со оштетен слух или, ако
имате можност, преместете се на потивко место,.
Не зборувајте со некого од друга просторија.
Раздалеченоста од лицето кое слуша е многу
важно. Колку сте подалеку, помали се шансите да
ве слушне. Потрудете се да бидете во иста про
сторија и доволно блиску, за полесно да Ве слушне
и види.

6.

7.

Подобро преформулирај, отколку да повто
руваш. Ако Ве прашаат да повторите, од поголема
помош ќе биде ако го преформулирате она што сте
го кажале. Понекогаш други зборови полесно се
разбираат.

8.

Бидете подготвени на неразбирање. По
ставувајте прашања од време на време за да се
уверите дека лицето Ве разбрало.
Опуштете се и бидете трпеливи. Лицата со
оштетен слух често се под голем стрес, бидејќи
се концентрираат на разбирањето на секој збор
кој е изговорен. Љубезниот израз на лицето и
приемчивиот став може да му помогне на лицето со
оштетен слух да се опушти и ужива во разговорот.

9.

Слушањето и разбирањето се основни човекови
потреби. Проблемите со слухот, како и социјалните
предизвици кои произлегуваат од овие проблеми,
претставуваат поле на континуиран развој и рушење
на предрасудите, во секое современо општество. Ние
веруваме во свет во кој, благодарение на напредната
технологија, лицата со оштетен слух ќе можат да
комуницираат без ограничувања.
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