
?מתאים לי:  שתל קוכליארי
מרים אדלר 

המכון לאודיולוגיה והפרעות בתקשורת 

ח האוניברסטאי הדסה "ביה



תהליך מועמדות

יעוץ ניתן על ידי רופאה בכירה וקלינאית תקשורת �

במסגרת מרפאה משותפת ויחודית

 CT ,MRI ,ENG:המועמד מופנה לבדיקות רפואיות �

ונוספות במידת הצורך

בדיקת שמיעה  : המועמד מופנה לבדיקות אודיולוגיות�

מבחני תפיסת דיבור  , בלי ועם מכשירי שמיעה

אצל .   אצל מבוגריםOAE, ) כשניתן (בשקט וברעש 

 וחוות OAE, בדיקות התנהגותיות,  סףABR, ילדים

.דעת של הקלינאית המשקמת

ראיון אצל עובדת סוציאלית : בתוכנית�



תהליך מועמדות

מה , לאור הנתונים של המועמד: תאום צפיות�

מידת  , ניתן לצפות לגבי הישגים עם השתל

תיאורים אסתטיים ,  ההשקעה בשיקום

ביקור חוזר במרפאת , לאחר ביצוע הבדיקות�

, שתל להחליט אם מתקדמים לקראת השתלה

קביעת תור  , בחירת מערכת השתל וחלקיו 

לניתוח 

המלצה לשוחח עם מושתלים מנוסים  �

ומשפחותיהם שעברו את התהליך 



מרפאת שתל

מרפאת שתל 

ברור אודיולוגיברור רפואי 

ניתוח 

מרפאת שתל

ניתוח

שיקום מעקב רפואי מיפויים 

ס" ראיון עם עו



צפיות מציאותיות מהשתל
השתל לא הופך את כבד השמיעה לשומע �

,  או אקוסטיקה לא טובה/בתנאי רעש ו�
התפקוד השמיעתי יורד 

ישנם מרכיבים שונים המשפיעים על התפקוד  �
עם השתל ולכן הישגים בעקבות ההשתלה  

לפני ההשתלה .  משתנים ממושתל למושתל
ניתן לשער את מידת ההצלחה אך לא בצורה  

מדויקת 



ניתן לראות את החלקים החיצוניים של השתל�

בעקבות השתל נדרשת תוכנית שיקום ארוכה  �
ומחייבת שיתוף פעולה מלא מצד המושתל 

ומשפחתו 

יתכנו בעיות טכניות בלתי צפויות בחלקים  �
מושתלים וחיצוניים 

צפיות מציאותיות מהשתל



גורמים המשפיעים על הצלחה עם 

השתל 

משך ליקוי השמיעה�

גיל בזמן ההשתלה �

רמה קוגניטיבית �

 מלקויי שמיעה יש 40%לכ (בעיות נוספות �

) בעיות נוספות

) מוטיבציה, קבלת שינויים, מתח( אישיות �

אטיולוגיה �



הישגים עם שתל קוכליארי
(Geers et al 2010)

 בני נוער שהושתלו בגיל צעיר 112בדקו �

אצל תלמידי תיכון עם לקות שמיעה מולדת  �

תפיסת דיבור טובה מאד בתנאים אקוסטיים  

)  במשפטים80% במילים ו60%(אופטימליים 

)  במשפטים52%(ביצוע ירוד יותר בתנאי רעש �

מובנות הדיבור של המושתלים היתה טובה  �

)  לשומעים נאיביים86%(מאד 



כחצי מהתלמידים קיבלו ציונים בגדר הנורמה  �
במבחני קריאה 

קיבלו ציונים פחות טובים מהנורמה במבחני  �
כתיבה 

תלמידים שהשתמשו בשפת סימנים קיבלו  �
ציונים נמוכים יותר מאלו שהשתמשו בשפה 

אורלית בלבד 

עם הטכנולוגיה וגיל השתלה של היום  �
ניתן  , )ובהרבה מקרים השתלה דו צידית (

לצפות להישגים יותר טובים בהמשך

הישגים עם שתל קוכליארי
(Geers et al 2010)



צפיות צפיות צפיות 
אצל אנשים מבוגרים שנולדו עם ליקוי שמיעה �

חשוב  )  משך חרשות ארוך(חמור עד עמוק 
להדגיש לפני ההשתלה שהצפיות מצומצמות 

.   יותר 

במכוננו הם מתבקשים לחתום על טופס תאום  �
: הציפיות המפרט נקודות חשובות כמו

ברוב המקרים השתל משפר קריאת שפתיים  �
כ לא ניתן לתפוס דיבור באמצעות הערוץ  'ובד

) טלפון(השמיעתי בלבד  



ההתקדמות איטית �

השיקום דורש השקעה רבה �

אין לצפות לשיפור משמעותי בהפקת הדיבור �

ישנו סיכון לפגיעה בשרידי השמיעה אם קיימים �

למרות חזרות והדגמות תתכן אכזבה לאחר  �
ההשתלה 

צפיות צפיות צפיות 



: 1מקרה 

11.5.2008:  תאריך לידה�

 Noonanנולד עם תסמונת.   תאום�

בעיות רפואיות  .  עמוק דו צידיליקוי שמיעה�
) גסטרו, לב(נוספות  

 לאוזן ימין22.7.2010: תאריך השתלה�

: 35 מתוך LITTLEARS 18תוצאות שאלון  �
,  מזהה טקסים קוליים, מקשיב ומגיב למוסיקה
.מבין הוראות פשוטות

 אוצר מילים גדל כל הזמן �

צפיות צפיות צפיות 



2מקרה 

  20.12.2008:  תאריך לידה�

רקע של תסמונת דאון עם דלקות חוזרות  �
באוזניים 

לקוי שמיעה עמוק באוזן ימין וחמור עד עמוק �
באוזן שמאל

אוביקטיבית  (קושי רב בקביעת סף השמיעה �
 והתנהגותית בגלל איחור  SOMבגלל  

) בהתפתחות

 לאוזן ימין 2.8.2012: תאריך השתלה�

צפיות צפיות צפיות 



ממלא   (35 מתוך LITTLEARS  :31ציון בשאלון  �

אוהב  , מביא חפצים כשמתבקש,  פקודות

יודע שלכל חיה יש צליל , כשמקריאים לו סיפור

) מתאים

מועמד לשתל באוזן שמאל�

נמצא בתוכנית שיקום אינטנסיבית עם שיתוף  �

פעולה רב מצד ההורים 

צפיות צפיות צפיות 



כנראה  .  לנו" נעלמו"מקרים מורכבים אחרים �

NON USERS

יש  .  לפני ההשתלה...חשוב תיאום צפיות"...�

התקדמות איטית יותר מילד ללא בעיות 

יתכן שלא יגיע לאבני דרך  ,   נוספות

אבל צפוי שיפור באיכות החיים  , התפתחותיים

) 2012ואוברמן  דישון." ( ומודעות לסביבה

צפיות צפיות צפיות 



עדיף דו צידי  (אצל ילד שהושתל בגיל צעיר �

עם אינטליגנציה טובה ללא בעיות ) סימולטני

צפוייה התפתחות  , ומשפחה תומכת,  נוספות

הפקת דיבור איכותית  ,  שפה ודיבור טובה

חשוב לחזור  .  ושילוב במערכת חינוך רגילה

ולציין שיש צורך בתוכנית שיקומית  

תמיכה בלימודים וטכנולוגיה  , אינטנסיבית

.  בבית הספרFMנוספת של מערכת 

להלן סרט שהוכן על ידי אישה צעירה   �

מושתלת אודות שני אחים המושתלים דו צדדי  

)AVתודה ל (

צפיות צפיות צפיות 



תודה רבה על ההקשבה 


