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01. Opis wynalazku.
— Platforma Badań Zmysłów to przenośne urządzenie, służące do przeprowadzania badań przesiewowych słuchu
wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Urządzenie zbudowane jest w oparciu o zaawansowany, centralny system informatyczny oraz przenośne komputery, które
wyposażone są w słuchawki audiometryczne i przycisk badanej osoby.
Platforma Badań Zmysłów została wyposażona w różnorodne testy przesiewowe, które umożliwiają wykrywanie szeregu
dysfunkcji w zakresie słuchu, wzroku i mowy. Zaburzenia takie, niewykryte we wczesnym okresie, mogą zaburzać harmonijny
rozwój dziecka. Poza tym Platforma umożliwia zebranie danych do ankiety dla celów badań epidemiologicznych. Rodzaj danych
i forma ankiety mogą być dostosowane do wymogów organizatorów programów badań przesiewowych różnego typu.

02. Budowa PLATFORMY BADAŃ ZMYSŁÓW
— Platforma jest zbudowana w oparciu o zaawansowany,
centralny system informatyczny oraz komputery przenośne,
które są wyposażone w słuchawki audiometryczne i przycisk
osoby badanej. Komputery komunikują się z centralną bazą
danych za pośrednictwem Internetu. Urządzenie umożliwia
przeprowadzenie następujących badań i testów:
· badanie audiometryczne: „Audiogram 2009”
· badanie przesiewowe słuchu: „Słyszę 2009”
· badanie przesiewowe mowy: „Mówię 2009”
· badanie przesiewowe wzroku: „Widzę 2009”
· ankieta audiologiczna: „Ankieta 2009”
· test „DDT 2009”
· test „GDT 2009”

Ryc. 1. Strona główna graficznego interface’u użytkownika Platformy Badań Zmysłów.

“Audiogram 2009”
— Funkcja ta umożliwia wykonanie badania audiometrycznego
dla przewodnictwa powietrznego, dla każdego ucha oddzielnie, w zakresie częstotliwości tonów od 250 do 8000 Hz, dla
ubytków nie przekraczających 80 dB HL. Wynikiem badania jest
audiogram wyświetlany na ekranie urządzenia.

Ryc. 2. Platforma Badań Zmysłów, „ Audiogram 2009” , graficzny interface użytkownika.

“Słyszę 2009”
— Funkcja ta umożliwia wykonanie badania przesiewowego słuchu
dla tonów o częstotliwościach 1000, 2000 i 4000 Hz i natężeniu
dB HL oraz badania zrozumiałości mowy w szumie.

Ryc. 3. Platforma Badań Zmysłów, „Słyszę 2009” , graficzny interface użytkownika.
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“Widzę 2009”
— Badanie wzroku oparte jest na teście różnicowania kontrastu,
teście widzenia barwnego oraz teście widzenia stereoskopowego.

Ryc. 4. Platforma Badań Zmysłów, „Widzę 2009”. Badanie: Test widzenia barwnego,
graficzny interface użytkownika.

“Mówię 2009”
— Badanie mowy prowadzone jest tak, aby doprowadzić do
uzyskania jak największej ilości wiarygodnych informacji na
temat:
· jakości zachowań werbalnych dziecka (również niepełnosprawnego)
· stopnia rozwoju mowy (lub ewentualnych opóźnień)
· patologicznych zjawisk językowych występujących w mowie
dziecka

Ryc. 5. Platforma Badań Zmysłów, „Mówię 2009”, graficzny interface użytkownika.

„Test GDT 2009”
— Test ten umożliwia ocenę możliwości percepcji przerw
w szumie. Podczas badania prezentowany jest szum, w którym
pojawiają się przerwy o zmiennej długości.

Ryc. 6. Platforma Badań Zmysłów, test zaburzeń centralnych procesów słuchowych: „GDT 2009” ,
graficzny interface użytkownika.

„Test DDT 2009”
— Jest to test rozdzielnousznego słyszenia. Podczas badania
prezentowane są do obu uszu pary cyfr, a zadaniem osoby
badanej jest powtórzenie tego co usłyszała w jednym, bądź
obu uszach.

Ryc. 7. Platforma Badań Zmysłów, test zaburzeń centralnych procesów słuchowych: „DDT 2009” ,
graficzny interface użytkownika.

„Ankieta 2009”
— Moduł „Ankieta 2009” pozwala na przeprowadzenie ankiety
ogólnej dotyczącej słuchu, wzroku oraz mowy pacjenta. Ankiety
zostały opracowane przez specjalistów w oparciu o wieloletnie
doświadczenia w poszczególnych dziedzinach i stanowią solidny
wywiad na temat badanej osoby. Dzięki możliwości aktualizacji
pytań i schematu ankiety jest to rozwiązanie które pozwoli
nieustannie doskonalić formę wywiadu z pacjentem.
Ryc. 8. Platforma Badań Zmysłów, „Ankieta 2009” Kwestionariusz dotyczący mowy ,
graficzny interface użytkownika.
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03. Komunikacja z systemem centralnym
— Platforma umożliwia przesyłanie, za pośrednictwem Internetu, wyników badań do systemu centralnego, który został
wyposażony w nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwiające zarządzanie programem oraz bieżący nadzór nad
jakością i liczbą wykonanych badań. Wyniki badań są automatycznie oceniane i klasyfikowane, a te które nie spełniają określonych
warunków, mogą być przesyłane do lekarzy specjalistów celem dalszej oceny.

Ryc. 9. Schemat połączenia pomiędzy urządzeniami diagnostycznymi a systemem centralnym.

— Dzięki zastosowanym rozwiązaniom on-line, możliwe jest udostępnianie statystyk poszczególnym użytkownikom Platformy
oraz bezpośrednie przesyłanie do nich informacji o zaleceniach dla osób, u których wyniki badań były nieprawidłowe.
Dla wygody użytkowników urządzenia diagnostyczne zostały wyposażone w mechanizm automatycznej aktualizacji
oprogramowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma gwarancję, że na jego urządzeniu jest zainstalowana najnowsza
wersja programu oraz aktualna wersja szablonu ankiety. W celu automatycznej aktualizacji wymagane jest jedynie podłączenie
urządzenia do Internetu. Wszystkie procedury związane ze sprawdzeniem wersji oprogramowania oraz ewentualną aktualizacją
wykonują się automatycznie bez konieczności jakichkolwiek działań ze strony użytkownika.

Ryc. 10. Schemat aktualizacji systemu diagnostycznego Platformy Badań Zmysłów.

