
Leó 
hallókészüléket kap





A „Leó hallókészüléket kap” című történetet hallássérült öcsémnek, Patricknak, a családnak, a barátoknak és a neki 
segítő szakembereknek ajánlom. Patrick hallásgondozóinak és a vele dolgozó beszédfejlesztő szakembereknek 
köszönhetően lettem gyermek-audiológus. Ezt a könyvet gyermekeknek írtam. Tapasztalatból tudom, hogy 
szükséges fejleszteni a tudatosságot és a megértést, és ez nem csak a nagyothalló gyermekekre vonatkozik, hanem 
társaikra is. Ezenkívül azt is remélem, hogy ez a könyvecske csökkenti a nagyothallással először diagnosztizált és 
hallókészüléket kapó gyermekek félelmét is.

Maureen Cassidy Riski, M.Ed.

Tudjuk, hogy a tanulás a megértés kulcsa, hiszem, hogy e könyv kiadása segíteni fogja annak megértését, hogy 
milyen fontos a gyermekek nagyothallásának felismerése és kezelése. Azért írtuk meg Leó történetét, hogy eszközt 
adjunk a szülők, tanárok és a gyermekek kezébe a hallás vizsgálatának és helyreállításának folyamatáról.

Nikolas Klakow, M.S.

A szerzők köszönik Dr. Rick Pillsbury-nek, Dr. Amelia Drake-nek és az Észak-Karolinai Egyetem Fül-Orr-Gégészeti 
Tanszéke munkatársainak a lehetőséget és a támogatást.
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Leó
hallókészüléket kap



Az összes gyerek játszott és szórakozott, kivéve Leót.

Leó szomorkodott, mert nem értette, amit a barátai 
énekeltek.



Az iskolában Leó nem hallotta a tanító 
nénit, és ezért gyakran elmulasztotta 
elvégezni, amit mondott.



Szünet volt. Leó szeretett volna 
játszani a többiekkel, de nem 
mindig hallotta, hogy mit 
mondtak neki. Így Leó magára 
maradt.



Egyszer Leó tanító nénije 
egy üzenetet küldött 
Leóval az anyukájának.

Amikor Leó hazaért, 
odaadta neki ezt az 
üzenetet, majd leült a 
tévé elé.



Leó szeretett tévét nézni. Ez végre 
egy olyan dolog volt, amit eléggé fel 
tudott hangosítani, hogy jól értse. 
Öccse és húga viszont azt gondolták, 
hogy a tévé túl hangos!



„Kihez fordulhatnék segítségért?” 
– kérdezte Leó anyukája a 
gyermekorvost.

„Leót fül-orr-gégésznek kell 
megvizsgálnia” – válaszolt az orvos.



Másnap Leóért korábban mentek 
a szülei az iskolába, és együtt 
felkeresték a fülorvost.



A rendelő várószobája tele volt! Tóni is ott 
várakozott, akinek torokgyulladása volt, és 
Samu is, akinek fájt a füle…



„Leó” – szólt ki a nővérke.

Most hát Leó következett az orvosi 
vizsgálatra.

„Nézzük csak, mi itt a helyzet” – mondta 
a fülorvos doktor bácsi, és belenézett 
Leó fülébe. Leó nagyon jól viselkedett, 
engedte, hogy az orvos megvizsgálja a 
fülét.

„Meg kell vizsgáltatnunk a hallásodat az 
audiológussal” – mondta a doktor bácsi.



„Meg fogom vizsgálni a hallásodat. Van kedved játszani 
velem egy játékot a hangokkal?”

Könnyű játékról volt szó, az volt a feladat, hogy minden 
alkalommal, amikor meghall egy sípoló hangot, bele kell 
dobnia egy kockát a dobozba.

„Jól figyelj, Leó – figyelj az összes kockára!”

„Szia” – mondta az audiológus, 
amikor Leó belépett a mérőszobába. 



„Leónak hallókészülékre van szüksége, akkor majd 
tisztán fog hallani” – mondta az audiológus.

„Itt vannak az eredmények” – magyarázta 
az audiológus Leó szüleinek. „A 
kisfiuknak mindkét fülén hallásvesztesége 
van. Emiatt volt annyi gondja a hallással.” 



„Szüksége lesz majd fülillesz tékek-
re is, azok kapcsolják össze a fülét 
a hallókészülékkel.” 

Egy fecskendő… az audiológus 
betölti a hűvös anyagot, ami 
gyorsan megszárad.



Egy hét múlva Leó ismét 
eljött az audiológushoz, 
hogy kipróbálja új 
hallókészülékeit. Micsoda 
nagy nap volt ez!

„Nem kell olyan hangosan 
beszélnetek!” – mondta 
szüleinek, amikor kérdezték 
tőle, tetszenek-e neki a 
hallókészülékek.



Leó meglepődött, amikor meghallotta a 
madarak énekét! És azok a zajos autók! 
Túl sok hallanivaló lett egyszerre.



Nem tartott túl sokáig, amíg Leó 
megszokta új hallókészülékeit. Örült 
neki, hogy jobban hall.



Leó legjobban az éneklést szerette, és az 
énekóra lett az iskolában a kedvence.



„Itt a labda!” – kiáltott Patrik, 
a tigris, és Leónak passzolta a 
labdát.

„Óriási lövés!” – mindenki 
ujjongott, amikor Leó gólt lőtt.



Leó gondosan bánt 
hallókészülékeivel. Megtanulta, 
hogyan kell elemet cserélni, és 
éjszakára speciális dobozba tette 
a készülékeket. Úgy vigyázott 
rájuk, hogy hosszú időn keresztül 
kitartsanak.



Leó nagyon örült, hogy jobban hall. Feküdt az 
ágyában és álmodott. A következő születésnapja 
lesz a legeslegjobb.



3-6 hónapos korban
a gyermekek felébrednek vagy megnyugszanak, ha szüleik hangját hallják. Jellemzően szemükkel illetve fejükkel is 
követik a hang irányát.

7-10 hónapos korban
a gyermekek fejükkel és vállukkal is az ismerős hang felé fordulnak, még akkor is, ha nem látják, hogy mi történik. 
Akkor is reagálnak a hangokra, ha azok nem hangosak.

11-15 hónapos korban
a gyermekek úgy fejezik ki egyes szavak megértését, hogy megfelelő viselkedéssel reagálnak rájuk. Például kérésre 
rámutatnak vagy ránéznek egy ismert tárgyra. Gügyögéssel válaszolnak a hangra, elsírják magukat, ha dörög az ég, 
vagy rosszallóan néznek, ha megszidják őket. 

Másfél éves korban
a gyermek egy része már elkezdi azonosítani egyes testrészeit. Képes megmutatni szemét, lábujjait, és már használ 
néhány szót. A szavak nem teljesek vagy nem tökéletes a kiejtésük, de egyértelműen jelentést hordoznak.

Két éves korban
a gyermekek képesek néhány egyszerű utasításnak eleget tenni vizuális utalás nélkül is. Már jó néhány otthon 
hallott, hétköznapi kifejezést használnak. A legtöbb kétéves szereti, ha felolvasnak és egyszerű képeket mutatnak 
neki egy könyvből, és ezekre rá is mutat, ha megkérik rá.

Két és fél éves korban
sok gyermek mondogat vagy énekel mondókákat, énekeket, és szeret zenét és éneket hallgatni. Ha a gyermeknek jó a 
hallása, és élvezetes dolgot hall, általában odaszalad megnézni, hogy mi az, vagy elmondja valakinek, hogy mit hall. 

Három éves korban
a gyermekeknek képesnek kell lenniük megérteni és használni az egyszerűbb igéket, mellékneveket, névmásokat,  
mint pl. menni, nagy, engem. Tudniuk kell lokalizálni a hang forrását.  Lassan teljes mondatokat is használnak.

Négy éves korban
a gyermeknek képesnek kell lennie összefüggően beszámolni valamilyen friss élményéről. Szintén képesnek kell 
lennie arra, hogy két, egymást követő utasítást kivitelezzen.

Öt éves korban
a gyermek beszéde érthető, még ha néhány hangzót nem is ejt helyesen. A legtöbb gyermek ebben a korban 
beszélgetést folytat, ha a témával kapcsolatban van tapasztalata. A személyes névmásokat helyesen használja.

A beszéd és a hallás megfigyelése

A következő lista olyan viselkedési elemeket sorol fel, melyeket a gyermekektől az egyes életkorokban elvárhatunk. 
Ha az ön gyermeke következetesen nem úgy reagál, ahogy az a listában szerepel, akkor további vizsgálatok 
válhatnak szükségessé. Forduljon házi gyermekorvosához, ha úgy érzi, hogy ez a helyzet.





Leó
Roger rendszert kap





A „Leó hallókészüléket kap” és a „Leó Roger rendszert kap” történeteket hallássérült öcsémnek, Patricknak, a 
családnak, a barátoknak és a neki segítő szakembereknek ajánlom. Patrick hallásgondozóinak és a vele dolgozó 
beszédfejlesztő szakembereknek köszönhetően lettem gyermek-audiológus. Ezt a könyvet gyermekeknek írtam. 
Tapasztalatból tudom, hogy szükséges a tudatosságot és a megértést fejleszteni, és ez nem csak a nagyothalló 
gyermekekre vonatkozik, hanem társaikra is. Ezenkívül azt is remélem, hogy ez a könyvecske csökkenti a 
nagyothallással először diagnosztizált és hallókészüléket kapó gyermekek félelmét is.

Maureen Cassidy Riski, M.Ed.



„Itt vannak a kijavított dolgozatok. Néhányan 
nagyon jó eredményt értek el, míg mások, nos, 
hát nekik még fejlődniük kell.”



„A csudába!” – mondta 
Leó, „Pedig olyan sokat 
tanultam.”



Tornaórán minden gyerek kosárlab-
dázott, Leót kivéve.

Leó a pálya szélén üldögélt, mert nem 
hallotta az edzői utasításokat.



Leónak nem volt túl jó napja. Még a 
hallókészülékeivel is nagyon nehéz volt 
megértenie, hogy mit mondtak neki mások.



Leó tanító nénije behívatta a szüleit és Leót 
is egy fogadó órára.

„Aggódom Leó hallása miatt. Lehet, hogy a 
hallókészülékei nem jól működnek?”



„Éppen most voltunk audiológusnál 
egy ellenőrző vizsgálaton” – mondta 
Oroszlán anyuka.

„Leó, kisfiam, mit gondolsz, mi a baj?”  

„A hallókészülékek tényleg segítenek 
nekem hallani, de néha, amikor 
mindenki egyszerre beszél, vagy amikor 
a tanító néni elfordul, vagy amikor 
messze van, akkor nagyon nehéz 
megérteni.”



A fejlesztő audiológus azonnal tudta, mi a teendő! 
„Próbáljuk ki a Roger rendszert” – mondta. 
„A hallókészülékek ugyan jól működnek, de néha 
egyszerűen szükség van valami más hallási segítségre is.

A Roger rendszer segít a nagyothalló gyerekeknek, hogy 
jobban halljanak zajos osztálytermekben, vagy amikor a 
tanító néni nagyobb távolságban van.”



„Olyan, mint a rádió. A beszélő hangját közelebb hozza 
a füledhez.  A vevő a hallókészülékeidhez illeszkedik, a 
tanár pedig az adót viseli. A mikrofon a beszélő szája 
közelében van. A Roger rendszer segít a gyerekeknek, 
hogy jobban hallják a beszélőt, és nagyon jól lehet 
osztálytermekben használni.”

„Micsoda az a 
Roger rendszer?” – 
kérdezte Leó.



„Játsszunk egy játékot titkos 
szavakkal. Menjünk le a folyosóra.”

Leó elismételte azokat a szavakat, 
amiket az audiológus mondott a 
mikrofonba.

„Fagyi és csoki!” – mondta Leó.

„Nagyon tisztán hallok mindent még 
a folyosó végén is!”



Leó már alig várta, hogy 
megmutathassa a Roger 
rendszerét osztálytársainak.

„A tanító néni viseli a mikrofont, és én jól, 
igazán nagyon jól hallom. Ez olyan, mint 
egy walkie-talkie.”

„Hú, de klassz!” – mondták a barátai.

„Nahát, ennyi az egész? 
Milyen kicsi!”



Leó nagyon örült, hogy 
jobban hall. Alig várta a 
pénteki tollbamondást.

„Most végre érteni fogok 
minden szót!”



Eljött a péntek. Az osztályban mindenki megírta a 
tollbamondást. Mindenki jól felkészült.



„Anyu, Anyu, nézd csak a dolgozatomat!” 
Leó a mamájához szaladt, hogy 
megmutassa neki a dolgozat értékelését.



„Szép munka, jól figyeltél, Leó.” – 
mondta az édesanyja.



Leó édesanyja szerette használni 
a Roger rendszert otthon is. Ki 
tudott szólni Leónak az udvarra, 
aki rögtön meg is hallotta őt.

 „Leó, gyere vacsorázni.”



„No, mi volt ma a legjobb?” – kérdezte Leó 
édesapja.

„Az énekóra.” – mondta Leó kishúga. 

„Minden” – mondta Leó.



Vacsora után Leó és családja tévét néztek.

Brrrrrr…. brrrrrr….. 
csöngött a telefon. Leó meghallotta Roger rendszerén 
keresztül.



Leó a telefonhoz szalad. „Halló! Nagymami! Nagyon 
tisztán hallak az új Roger rendszeremmel. Nem fogod 
elhinni, micsoda napom volt ma a suliban. Nagyon jól 
sikerült a tollbamondásom! Ötöst kaptam rá!”

Miután Leó és nagymamája kibeszélgették 
magukat, Leó lerakta a telefont. 

„Itt az idő ágyba bújni” – mondta Leó 
anyukája.



Leó vigyáz hallókészülékeire és Roger 
rendszerére. Jobban szeretne hallani az 
iskolában és otthon is. Már alig várja, 
hogy holnap újra iskolába mehessen.



A Roger technológia segít gyermekének hallani, beszélni és beilleszkedni

A gyermek élete csupa mozgás. Ha nem az iskolában van, akkor kint a szabadban, játszik, élvezi a multimédiás 
eszközöket, autóban utazik, beszélget a családtagokkal vagy a barátokkal telefonon. E szituációk közül sok hallási 
kihívást jelent, olyan nehéz helyzetet, amiben még a legfejlettebb hallókészülékeknek is rásegítésre van szükségük. 
Itt kap szerepet a Roger.

Az előbbi történetben is kiemeltük, hogy a Roger vezeték nélküli mikrofonos rendszere legyőzi azokat a 
nehézségeket, melyek a zajból, a távolságból és a visszhangosságból (nagyobb termeknél) erednek. A Roger 
mikrofonjai a beszélő hangját érzékelik és közvetlenül a parányi Roger vevőkbe továbbítják, amelyeket egy 
kattintással a gyermek hallókészülékéhez kapcsolhatunk. Ha a beszédet ezen a módon közvetlenül a fülhöz visszük, 
a gyermek sokkal többet fog meghallani belőle, még akkor is, ha nagyon zajos a terem, vagy nagy a távolság. Mindez 
azt eredményezi, hogy olyan hatékonnyá válik a kommunikáció, amilyen korábban soha nem volt lehetséges.

Ennek két fontos és bizonyított előnye van:
 
•  A beszéd tisztaságának javulása pozitívan hat a gyermek nyelvi fejlődésére, beszédértésére és tanulmányi 

előmenetelére.1

•  Ha olyan technológiát használunk, mely a beszédhangokat a háttérzajok fölé emeli, és ezzel a jel-zaj-viszonyt 
javítja, ez a gyermek figyelmét is megnöveli, csökkenti a figyelem elkalandozását és javítja a hangokra vonatkozó 
tudatosságot és a megkülönböztetési képességet. 1

Talán az a legfontosabb, hogy a Rogerhez rendszer legnagyobb előnyeit akkor lehet kiaknázni, ha már a 
hallókészülék illesztési folyamatban figyelembe vesszük.1 A Roger mikrofonjai teljesen automatikusak, ezért könnyen 
kezelhetőek. Ezenkívül a beszéd megértése bizonyítottan akár 54%-kal is jobb, mint az összehasonlítható többi 
termékkel.2 További információkért forduljon gyermeke audiológusához/fejlesztő pedagógusához, vagy látogassa 
meg a www.phonak.com/kids honlapot.

A Roger Rendszer fontos az iskolában, 
otthon, és játék közben

1  American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines (2008, Updated 2011) Remote Microphone Hearing Assistance  Technologies 
for Children and Youth from Birth to 21 years.

2 Thibodeau, L. Roger and hearing instruments, Phonak Field Study News, April 2013.
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