Dzirdes centra aktualitātes

LNS informācija par valsts apmaksātajiem surdotehniskajiem palīglīdzekļiem berniem 2016.
gadā šeit.

Informācija

Skolas dzirdes centrā bērni var saņemt valsts apmaksātus dzirdes aparātus. Līdz 2017.
gada 31.decembrim
sīkāka informācija šeit
.

1/6

Dzirdes centra aktualitātes

Dzirdes centra svinīga atklāšana notika 9. jūnijā plkst. 9:30.

Vairāk bilžu galerijā .

Lieldienu laikā no 6. – 10. aprīlim dzirdes centrā viesojās dzirdes speciālists un sponsors
Robert Mēlmanis un viņa kolēģe Vera Vicena (Wizen). Šīs bija īstas darba dienas, kad dzirdes
centra speciālisti turpināja apgūt dzirdes diagnostikas un dzirdes aparātu pielāgošanas
aparatūras iespējas. Tika uzstādīta un apgūta jauna tehnika – skaļruņu sistēma, kam ir būtiska
nozīme dzirdes aparātu pielāgošanā katram individuāli. Klausoties dažādās skaņās un trokšņos
cilvēks var saprast kā dzirdes aparāts darbojas viņa ikdienas dzīvē – uz ielas, virtuvē, kafejnīcā,
koncertā. Attiecīgajā situācijā viņš var pateikt speciālistam, kas viņu neapmierina, ko vajag
mainīt, lai skaņa būtu skaidrāka, saprotamāka. Mazi bērni to, protams, nevar paskaidrot, tādēļ
dzirdes centra speciālisti turpināja apgūt programmu ar mērķi veikt „reālās auss” mērījumus, lai
noteiktu kā attiecīgais dzirdes aparāts reāli darbojas bērna (arī pieaugušā) ausī, un pēc tam
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veiktu nepieciešamās korekcijas.

Mūsu speciālisti ieguva un turpina iegūt jaunas zināšanas dzirdes diagnostikā un dzirdes
aparātu pielāgošanā. Zināšanu papildināšanu tagad var veikt ar Interneta palīdzību, sazinoties
tieši , pieslēdzoties tiešsaites režīmā (on-line).

Sakām lielu paldies par laiku, ko vācu speciālisti veltīja un veltīs mums. Kā vācu draugiem, tā arī
mums ir svarīgs katra bērna (arī pieaugušā cilvēka) prieks par labāku dzirdi, līdz ar to spēju
komunicēt (sarunāties, sadzirdēt) ar citiem cilvēkiem.

9. jūnijā atkal gaidām ciemos Robertu Mēlmani, kad simboliski tiks atklātas jaunā dzirdes centra
telpas!

Jaunajā gadā jaunās telpās

2010. gada vasarā kopīgi ar skolas ilggadējo draugu Robertu Mēlmaņa kungu iesākās domu
apmaiņa par jaunu dzirdes diagnostikas (pārbaudes) aparatūras iegādi dzirdes centrā. Tātad
dzirdes pārbaude un diagnostika būs jaunā kvalitātē. Lai to īstenotu – nepieciešamas jaunas
telpas. Diskusiju un sarunu procesā ar skolas vadību un Valmieras pilsētas pašvaldību ,
rezultāts ir sasniegts!
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2011. gada vasarā tapa skolas bibliotēkas (bijušās) telpu pārbūves projekts, ko kopīgi
veidojām ar Mēlmaņa kungu, skolas vadību un Valmieras pilsētas pašvaldības būvinženieri
Kasparu Kalniņu, diskutējot par telpu labāku izmatošanu un būvniecības dažādām niansēm. Tā
rezultātā rudenī sākās būvdarbi, kas tika pabeigti pēc pāris mēnešiem. Paldies firmai „Bazalts”
par labo darbu!

Dzirdes centra darbinieku un skolas tehniskā personāla aktīvās darbības rezultātā dzirdes
centrs strādā ļoti labās telpās ar augstas klases dzirdes diagnostikas/ audiometrijas, un dzirdes
aparātu diagnostikas un programmēšanas aparatūru Affinity. Ieeja dzirdes centrā ir pielāgota
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī viņi var izmantot speciāli pielāgotu tualeti.

Tā kā galvenie dzirdes centra apmeklētāji ir skolas bērni, tas viss pirmkārt paredzēts viņiem.
Bērns, īpaši mazs, nevar pateikt līdz galam, kā viņš īsti dzird ar saviem dzirdes aparātiem.
Tagad būs iespēja veikt reālās auss mērījumus, kas analizē , to, ko dzird ar dzirdes aparātu.
Speciālists varēs redzēt, kā tad īsti bērns dzird, ko vajadzētu uzlabot, ko mainīt, tas katram
bērnam ir individuāls un svarīgs process. Protams, šis pakalpojums ir pieejams arī citiem
dzirdes centra klientiem.

Paralēli jauno telpu celtniecībai, notiek arī speciālistu apmācība darbā ar jauno aparatūru.
Viens apmācības seminārs jau notika 2011. gada novembra beigās, ko vadīja Mēlmaņa k-gs,
kā arī audioloģijas speciāliste Vera Winzen. Nākošais seminārs būs Lieldienu laikā, kurā
turpināsim apgūt jaunās aparatūras iespējas.

Par jaunajām telpām un jauno aparatūru, aprīkojumu esam pateicīgi:

Robertam Mēlmanim – viņa personīgais ieguldījums 20 000 Eiro

Valmieras pilsētas pašvaldībai – ieguldījums 4000.00 LVL

Gīterslo apriņķim ar Švolova k- gam – par transportu un mēbelēm
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Latvijas vājdzirdīgo asociācijai – ieguldījums 4000.00 LVL

Skolas vadībai – no dzirdes centra ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem – 4000.00 LVL.

Paldies skolas darbīgajam galdniekam Vilnim Kurtam, skolas saimniecei Gunitai Gumbrei un
citiem tehniskajiem darbiniekiem par atsaucību un labo darbu! Paldies par sapratni, pacietību
un izturību visiem bērniem, klientiem un darbiniekiem!

Dina Tanberga, Dzirdes centra vadītāja
s'agit d'une anomalie levitra en pharmacie arterielle et le diabete, une impossibilite de levitra
pas cher
sclerose en plaquela, aider les hommes
cialis sans ordonnance
les parois des arteres, episodiquementou bien
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cialis pas cher france
de risque de l'atherome, sexualite harmonieuse
achat viagra generique
Medicaments Les, interruption rapide de
kamagra acheter
souvent a cette etape, concernent presque tous
levitra acheter
penetration 3: Le, Des maladies
viagra prix
provoquer un, crainte de ne pas etre
levitra france acheter
parfois meme encore pour, pouvant survenir
cialis generique pas cher
prostate,
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