Vertimas iš anglų kalbos
Pastabos audiologui
Dėkojame, kad naudojatės ICSD audiogramos forma. Mūsų sportininkai turi išsamiai užpildyti
šią formą, kad gautų identifikacinį numerį ir galėtų dalyvauti būsimų pirmenybių arba Kurčiųjų
olimpinių žaidynių renginiuose.
Remiantis ICSD audiogramos reglamentais, toliau pateikiamos rekomendacijos dėl ICSD
audiogramos formos pildymo.
1. Privaloma naudoti oficialią ICSD audiogramos formą. Šią formą galima parsisiųsdinti iš
www.deaflympic.com/forms/audiogram.pdf.
2. Būtina išsamiai užpildyti visų keturių (4) toliau pateiktų tipų audiogramos testus
KIEKVIENAI ausiai, būtent:
1. Oro laidumas
- atlikite testą 500, 1000 ir 2000 Hz.
2. Kaulų laidumas
- atlikite testą 500, 1000 ir 2000 Hz.
3. Timpanograma (timpanometrija)
- įrašykite skaičius
4. Akustiniai refleksai (refleksometrija) - įrašykite skaičius arba NR, jeigu nėra
reakcijos. Nerašykite brūkšnio (-) arba
nulio (0).
3. Žemiau geltonais langeliais su skaičiais pažymėti laukai, kuriuos turite užpildyti:
1. Audiometras – nurodykite audiometro pavadinimą.
2. Tyrėjo pavardė – testavimą atliekančio audiologo vardas ir pavardė.
3. Kalibravimas – naudojamos kalibravimo metodikos pavadinimas.
4. Tyrimo data – įrašykite tyrimo datą.
5. Oro laidumas – įrašykite oro laidumo testavimo rezultatus. Žr. aukščiau 2.1
punktą. Jeigu atliekant oro laidumo tyrimą nėra reakcijos, įrašykite NR, kaip
nurodyta lentelėje „Simbolių reikšmės“.
6. Kaulų laidumas – įrašykite kaulų laidumo testavimo rezultatus. Žr. aukščiau 2.2
punktą. Jeigu atliekant kaulų laidumo tyrimą nėra reakcijos, įrašykite NR, kaip
nurodyta lentelėje „Simbolių reikšmės“.
7. Timpanometrija – įrašykite timpanometrijos testo rezultatus. Žr. aukščiau 2.3
punktą.
8. Refleksometrija – įrašykite refleksometrijos testo rezultatus. Žr. aukščiau 2.4
punktą.
9. Grynųjų tonų vidurkis – įrašykite ir oro, ir kaulų laidumo testų rezultatus,
susumavę 500, 1000, 2000 Hz vertes ir padalinę iš trijų (3).
10. Klausos praradimo tipas – nurodykite klausos praradimo tipą, atitinkamoje vietoje
įrašydami „X“, kaip nurodyta formoje, kiekvienai ausiai.
11. Pastabos – įrašykite reikiamas pastabas apie šį sportininką. Jeigu neturite įrangos
atlikti timpanogramai arba refleksams tirti, įrašykite pastabą anglų kalba.
12. Šis langelis skirtas tik oficialiam ICSD naudojimui, prašom jo nepildyti.
Nesilaikant šių reikalavimų, patvirtinimas gali užtrukti ilgiau.
Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą,
ICSD personalas

