
' ' חיה לוי ושנית ריץחיה לוי ושנית ריץ' ' הגבהגב

המכון לאודיולוגיה  המכון לאודיולוגיה  

והפרעות בתקשורת  והפרעות בתקשורת  

בית החולים האוניברסיטאי  בית החולים האוניברסיטאי  

הדסה עין כרםהדסה עין כרם



 ראיות מאוד מבוססות שהשמיעה היא האופנות  �

קריאה וכישורים , היעילה ביותר ללימוד של שפה דבורה

 ,Sloutsky & Naplitano, 2003; Tallal, 2004;2005; Werker( קוגנטיבים 

2006(

קריאה וכתיבה קריאה וכתיבה שפה דבורה שפה דבורה שמיעה תקינה שמיעה תקינה 

 השמיעה אחראית על התפתחות תקינה של המח �

. האודיטורי

!!התפקוד התקין של השמיעה חשוב מאודהתפקוד התקין של השמיעה חשוב מאוד



.Iרעשים  ,   זיהוי מקום–  פרימיטיבית\רמה לא מודעת

' ביולוגים וכדו 

II . רמת האזהרה והלמידה הפסיבית

III . תקופת הקשבה של כשנה לפני  –תקשורת מדוברת

שפה וורבלית



, התנהגויות הנובעות מירידה בשמיעה, פעמים רבות �

מיוחסות לבעיות אחרות 

אין /יש(  התיחסות מוטעית לשמיעה כדו קוטבית �

) שמיעה

: חשוב לזכור 

משמיעה תקינה עד  ,  לקות בשמיעה נמצאת על רצף�

: חרשות

-ירידה בינונית ,  ירידה בינונית,  ירידה קלה, ירידה מזערית(

)חרשות /ירידה חמורה וירידה עמוקה, חמורה





השלכות המסנן האקוסטי השלכות המסנן האקוסטי 

קליטת נתונים מקדימה לעיבוד הנתונים �

ואנו  , אנחנו מדברים בגלל שאנחנו שומעים�

.מדברים את מה שאנחנו שומעים

 השלכה ראשונית היא על רכישת השפה  השלכה ראשונית היא על רכישת השפה ��

אנלוגיה למחשב אנלוגיה למחשב 



המשך השלכות המסנן האקוסטי המשך השלכות המסנן האקוסטי 



תיקון שלב הקלט

המשך השלכות המסנן האקוסטי המשך השלכות המסנן האקוסטי 



השפעתו המשנית היא על  �

קריאה וכתיבה 

המשך השלכות המסנן האקוסטי המשך השלכות המסנן האקוסטי 

 בחירות אקדמיות מוגבלות �

 השפעה על בחירת עיסוק�

 השפעות פסיכולוגיות וחברתיות �



התערבות שיקומית הכרחית כדי לעצור  התערבות שיקומית הכרחית כדי לעצור  

את כדור השלג וטוב כמה שיותר מוקדם את כדור השלג וטוב כמה שיותר מוקדם 

..כשמתפחות פחות בעיות כשמתפחות פחות בעיות 



הוראה (  חשוב בהתערבות טיפולית מסוג כל שהוא �

להתיחס ליכולת השמיעתית ) 'מתקנת טיפול בדיבור וכו 

לא מתעלמים  לא מתעלמים  , , כאשר רוצים שעץ יניב פירותכאשר רוצים שעץ יניב פירות

!!ממצב השורשים של העץ ממצב השורשים של העץ 

מצב השמיעה 



כל סוג וכל דרגה של לקות בשמיעה עלול להוות  כל סוג וכל דרגה של לקות בשמיעה עלול להוות  

מחסום משמעותי ליכולת של תינוק או ילד לקלוט מחסום משמעותי ליכולת של תינוק או ילד לקלוט 

. . מידע הסביבהמידע הסביבה

של שפה  ,  כדי שתהיה התפתחות תקינה

ודיבור נדרשת  שמיעה מיטבית שמיעה מיטבית בשתיבשתי    

  האוזנייםהאוזניים



::מבחינה שמיעתית מבחינה שמיעתית 

כבר בירידה מזערית בשמיעה קיים איבוד מידע  

.  מהמסר10% –של כ 

עלול להיות הפסד  , ללא הגברה, בירידות קלות

.  מהמסר40% –של כ 

יפסיד  , ללא הגברה, מירידה בינונית עד חמורה

!  ממסר בעוצמת שיחה רגילה100% –המאזין כ  

תנאי רעש מעצימים מאוד את ההפרעה והקושי  תנאי רעש מעצימים מאוד את ההפרעה והקושי  

!!לתפוס את המסר המדובר גדל מאוד לתפוס את המסר המדובר גדל מאוד 



 חברתיות  חברתיות --השלכות פסיכולוגיות  השלכות פסיכולוגיות  

תפיסה לא  תפיסה לא  

מלאה של מלאה של 

המסר המסר 

תגובות לא  

מתאימות  

למצבים  

חברתיים 

עלול לצטייר כמוזר  

ולא מתאים 

עלול להשפיע  

על הדימוי  

העצמי 

עלול  

להשפיע על  

תהליך  

החיברות 

חוסר עקביות  

בתפקוד

,  האשמות מהסביבה בשמיעה סלקטיבית 

' חוסר הקשבה וכו

עלול לחוש  

דחוי 



מתח לא בוגרת התנהגות  

עייפות 

קשיים  

בקשב 

תסכול 

התנהגות בעיות  

.... בנוסף יתכנו



עלולה ) שאינה מטופלת(ירידה בינונית בשמיעה �

. לגרום להפקת דיבור לקויה ולפגוע באיכות הקול

ילדים עם ליקוי חמור עשויים לחוש קירבה  �

.  גדולה יותר לילדים עם ליקוי שמיעה כמותם

קשר כזה עשוי להעניק להם תחושת בטחון  

. ולשפר את הדימוי העצמי שלהם



בכל , התפקוד של אנשים עם ליקוי בשמיעה�

הוא מאוד הטרוגני , התחומים

ככל שהירידה בשמיעה גדולה יותר כך גם  

התפקוד נמוך יותר 

לא ניתן לנבא יכולת תקשורתית לא ניתן לנבא יכולת תקשורתית 

על סמך אודיוגרמה בלבד על סמך אודיוגרמה בלבד 

תפקוד אודיטורי= יכולת אודיטורית 



גיל בו החל  

הליקוי בשמיעה

 גיל תחילת   גיל גילוי 

השיקום

 משך לקות 

הרצף   

בהרכבת העזר 

 הרמה  

של  הקוגניטיבית 

הילד  

. לקויות נוספות



התקשורת 

הנהוגה בבית 
 מידת מעורבות 

ההורים 

האינטליגנציה  

של ההורים

   סטטוס משפחתי

 הטיפול השיקומי 

 מסגרת חינוכית



שתלים

  FMמערכות 

מכשירי שמיעה

השלב הראשון בשיקום שמיעתי הינו התאמת  

עזר שמיעהעזר שמיעה. 



עזרים אלו הכרחיים לשיקום  עזרים אלו הכרחיים לשיקום  ��

!!השמיעה אך אינם מתקנים את הלקותהשמיעה אך אינם מתקנים את הלקות

שימוש בעזרי השמיעה משולב עם שיקום  �

והדרכה מתאימים עשויים לשפר בצורה מאוד  

.  משמעותי את התפקוד



יש לקחת בחשבון ששימוש בעזרי שמיעה עלול �

,  הבלטת הלקות והשוני: להביא לקשיים אחרים כגון

שיפוט האדם לקוי השמיעה על ידי החברה כבעל 

. תפקוד נמוך ועוד



? ? איך מתמודדים עם הקונפליקטאיך מתמודדים עם הקונפליקט

 הדרכה לסביבה האנושית של האדם עם  �

,  חברים, הצוותים החינוכיים (הלקות בשמיעה 

) 'מקום העבודה וכו

לאדם עם הלקות בשמיעה / הדרכה למשפחה�

הנחיצות היתרונות והתפקוד עם העזר השמיעתי

 לעיתים חשוב מאוד טיפול רגשי לאדם לקוי  �

השמיעה או למשפחתו בקבלת הלקות בשמיעה  

והתמודדות עימה




