Patient information

तपा�को श्रवण पर��ण (सुनेर पर��ण)
य�द �वगतमा अ�डयोलोजी िक्ल�नक (श्रवण �च�कत्सालय) मा तपा�को जाँच भएको
छै न र तपा� श्रवण पर��ण गराउन चाहनह
ु ु न्छ भने कृपया तपा�को GP लाई
भेट्नह
ु ोस ् र �सफा�रसको ला�ग अनरु ोध गनह
ुर् ोस ्।
तपा�को पर��णको एपोइन्टमन्टमा:
यो एपोइन्टमन्टमा तपा�लाई एकजना श्रवण �वशेष�ले हे न�छन ्। तपा�को श्रवण सम्बन्धी समस्याबारे
हामी छलफल गन� छ�। हामी तपा�को सामान्य स्वास्थ्यबारे तथा अन्य सम्बिन्धत समस्याहरू जस्तै
�ट�नटस वा तपा�को सन्तुलनबारे समस्याका बारे मा तपा�लाई केह� प्रश्न सोध्न सक्छ� (य�द तपा�ले
संलग्न फाराम भरे र तपा�को एपोइन्टमन्टमा �लएर आउनु भएमा राम्रो हुनेछ)।

तपा�को श्रवण �मता सीमाको एउटा जाँच ग�रने छ। उक्त जाँचद्वारा श्रवण �वशेष�ले तपा�ले सुन्न
सक्ने सबभन्दा कम वा मधरु ो आवाज पत्ता लगाउने छन ्। तपा�ले हे डफोन लगाएर �व�भन्न आविृ त्त
(250 दे �ख 8000 Hertz सम्म) को आवाजहरू सन्
ु नु हुनेछ; यी प्रत्येक �दनको वातावरणमा तथा
बोलेको आवाजसँग सम्बिन्धत आविृ त्तहरू हुन ्।

श्रवण �वशेष�ले तपा�लाई जाँचको प�रणामहरूबारे बझ
ु ाउने छन ् र तपा�का ला�ग उपलब्ध
�वकल्पहरूबारे छलफल गन�छन ्। तपा� श्रवण सहायक उपकरण लगाउन चाहनुहुन्छ भने, तपा�को

कानको एउटा छाप �लनु पछर् । यसमा श्रवण �वशेष�ले तपा�को कान �भत्र एउटा फोम प्लग (बुच्चो)
पसाएर कानको आकार �नकाल्न तपा�को कानमा केह� पुट्टी हाल्छन ्। यसमा केह� समय लाग्नेछ।
यो प्र�क्रयामा दख्
ु दै न र यसबाट तपा�को कानको ला�ग अनक
ु ू �लत उपकरण अथार्त ् इयर �पस
बनाउन स�कन्छ।

श्रवण सहायक उपकरण भनेको के हो?
श्रवण सहायक उपकरणले आवाजलाई चक� बनाउँ छ र तपा�ले सुन्न सक्नह
ु ु न्छ। श्रवण सहायक
उपकरणहरू �व�भन्न आकार, बनावट तथा प्रकारहरूमा उपलब्ध हुन्छ, यसको स्टायल �व�भन्न

कारणहरूमा भर पछर् । तथा�प, सबै श्रवण सहायक उपकरणहरूले एकै प्रकारले काम गछर् न ्। यसमा
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ज�डत माइक्रोफोनले आवाज �टप्छ, जसलाई श्रवण सहायक उपकरण �भत्र �वद्य�ु तय ढङ्गमा
प्रशो�धत ग�रन्छ। यसबाट उत्पन्न 'तरङ्ग' त्यसप�छ �र�सभरमा (एउटा सानो लाउडिस्पकर जस्तो)
पुग्छ जहाँ यो अझ चक� आवाजमा प�रणत हुन्छ र तपा�ले सुन्न सक्नह
ु ु न्छ।

के मैले यसको ला�ग पैसा �तनुर् पछर् ?
NHS ले श्रवण सहायक उपकरणहरू �नःशुल्क उधारोमा उपलब्ध गराउँ छ। तपा�लाई आवश्यक
भएसम्म श्रवण सहायक उपकरण तपा�को हुन्छ, तर यो NHS को सम्पित्त नै रहन्छ।

सबै ब्याट्र�हरू �नःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ र श्रवण सहायक उपकरणले काम नगरे मा तपा�को श्रवण
सहायक उपकरणको मरम्मत ग�रन्छ वा यसको साटो अक� उपलब्ध गराइने छ। य�द दरु
ु पयोग
गरे मा वा हराएमा, तपा�ले श्रवण सहायक उपकरणको पैसा �तनुर् पनर् सक्छ।

श्रवण सहायक उपकरणले मलाई कसर� सहायता गछर् ?
श्रवण सहायक उपकरणद्वारा तपा�ले पूणत
र् या स्पष्ट सुन्न सक्नु हुँदैन।। तथा�प, तपा�ले सुन्न

नसक्नु भएको प्रत्येक �दनको आवाजहरू, जस्तै डोरबेल वा घडीको �टक�टक सुन्न यसले तपा�लाई
सहायता गन�छ। मा�नसहरूले भनेको कुराहरू बझ्
ु न तपा�लाई अ�लक सिजलो पन�छ, र वातार्लापहरूमा
सहज हुनेछ। मा�नसहरूको अनुहारमा हे दार् प�न तपा�लाई वातार्लापहरूमा कुरा बुझ्न सहज हुन्छ।
प�रणाम स्वरूप, मा�नसहरूसँग कुरा गदार् तपा�को आत्म�वश्वासमा सुधार आउने छ।

य�द तपा�लाई �ट�नटस (तपा�को कान वा टाउकोमा �सट� जस्तो, घण्ट� बजेको आवाज वा अन्य हल्ला
सुन्ने) छ भने तपा�ले श्रवण सहायक उपकरण लगाउनु भएमा यसमा कमी आउने सम्भावना छ।

तपा�ले सुन्न बढ� जोड लगाउनु नपदार् यसो हुन्छ।

के श्रवण सहायक उपकरणले मेरो कान नसन्
ु ने समस्यालाई अझ खराब वा श्रवणलाई
अझ खराब बनाउँ छ?
य�द तपा� श्रवण सहायक उपकरण प्रयोग गनह
ुर् ु न्छ भने यसबाट तपा�को श्रवण अझ खराब हुने छै न।
कोह� मा�नसहरूलाई श्रवण सहायक उपकरणको प्रयोग गनार्ले उनीहरूको कानलाई अल्छ� बनाउन
सक्छ भन्ने प�न �चन्ता लाग्छ। सहायक उपकरण लगाउँ दा यसको ठ�क �वपर�त हुन्छ, �कनभने

तपा�को कानले तपा�ले प�हला नसन
ु ेको आवाज प�न सन्
ु न सक्नु भएको हुन सक्छ।
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दईु वटा श्रवण सहायक उपकरण वा एउटा?
तपा�को श्रवण �वशेष�लाई भेटेर तपा�को श्रवण सहायक उपकरण(हरू) लगाउने बेलामा, तपा�को कान
नसुन्ने समस्या कुन प्रकारको हो त्यसको आधारमा तपा�ले एउटा वा दईु वटा लगाउने भनेर रोज्न

सक्नुहुन्छ। दईु वटा लगाउँ दा केह� फाइदाहरू छन ्।

दईु वटा लगाउँ दा यी फाइदाहरू छन ्:
− राम्रर� बोल� छुट्याउन सक्ने, �वशेष ग�र पष्ृ ठभू�ममा धेरै हल्ला भएको बेला, जस्तै कुनै हल्लापूणर्
सडक वा पसलमा।

− आवाजहरू पत्ता लगाउन सक्ने �मतामा सुधार (आवाज कहाँबाट आएको हो भन्ने सक्ने)।
− समग्रमा आवाजको गुणस्तरमा सुधार, �कनभने श्रवण सहायक उपकरण धेरै उच्च भल्युममा हुन
आवश्यक हुँदैन।

− दव
ु ै कानमा आवाज सन्तु�लत भएको अनुभव। दव
ु ै कानबाट पयार्प्त फाइदा उठाउन स�कने, य�द
दव
ु ै कानमा कान नसुन्ने समस्या छ भने।

− �बस्तारो बोलेको कुरालाई राम्रर� सुन्न सक्ने− य�द एउटाले काम गनर् बन्द गरे मा, �बग्रेकोलाई बनाउन्जेल अक�ले काम गद� गन�छ।
अन्य उपयुक्त �वकल्पहरू प�न चयन गनर् स�कन्छ जस्तै श्रवण सम्बन्धी ताल�म (तपा�को
मिस्तष्कलाई हल्ला भएको ठाउँ मा प�न राम्रर� सुन्न लगाउने ताल�म) वा सुझाव तथा सहयोगका
ला�ग श्रवण �च�कत्सा।

अन्य सहयोग
हामी सोशल स�भर्सेज सेन्सर� �नड्स ट�मबाट [Social Services Sensory Needs Team] पर��ण
गराउने �सफा�रस प�न गनर् सक्छ�। उनीहरूले अ�त�रक्त उपकरण जस्तै �वशेष डोरबेलहरूबारे प�न
सुझाव �दन सक्छन ्।
य�द तपा�ले चाहे मा तपा�को एपोइन्टमन्टमा आफूसँग सक्छ��लएर आउन प�न सक्नुहुन्छ। तपा�लाई
चा�हन्छ भने हामी एकजना दोभाषेको प�न व्यवस्था गनर् तयार छ�। य�द आवश्यकता परे मा हामी
�ल�खत जानकार�लाई अनुवाद गराउन प�न सक्छ�।
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