
כהתיה אדלמן 

המכון לאודיולוגיה והפרעות בתקשורת 

ח האוניברסיטאי הדסה " ביה

: מתחרשים–אל עולם הדממה 

השלכות תקשורתיות והשלכות פסיכולוגיות 



 מהאנשים כבדי השמיעה איבדו את 3/4-כ

). ' ש19/13אחרי גיל  ( שמיעתם בבגרות  



ליקוי שמיעה שאינו מולד יכול להיות פתאומי או  
. הדרגתי

חשיפה לרעש חזק  : סיבות ללקות פתאומית
... ,לא ידוע, חבלה ,  ניתוח, גידול, וירוס,  ופתאומי

,  מחלות שונות,  גיל: סיבות ללקות הדרגתית
...,חשיפה ממושכת לרעש,  תורשתי

, עולים אחוזי הלקות בשמיעה, עם העליה בגיל
הסיכון ללקות עולה .  יותר בגברים מאשר בנשים

, עישון, אם יש גורמים נוספים כגון חשיפה לרעש
. ..,השמנת יתר



השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה 

  לא שומעים

 הפחתה בהשתתפות במצבים חברתיים רבי  •

. משתתפים או על רקע רעש

. הפחתה באינטימיות•

.  הפחתה בתקשורת אקראית•

.  קושי בשימוש בטלפון•

 צורך ברכישת דרכי התמודדות ללא השמיעה •

 פגיעה בקשרים זוגיים ומשפחתיים •



השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה 

 ובנוסף... לא שומעים

תחושת אובדן  •

 דכאון  •

 אשמה •

 חוסר אונים •

 בידוד חברתי •

 אובדן דימוי עצמי •

 חרדה •

 אבל•

מבוכה  •

 ירידה בבטחון עצמי •

 עצבנות •

תיסכול ,  כעס•

 תלות באחרים •

 חוסר ודאות לגבי העתיד •

 עייפות •

Black and white slices of silence

by Nathan Wirth



well-being: אפשריות של ירידה ביכולת השמיעההשלכות

  

) מיטביות(  well-beingהשפעה על  •

: ניתן למדוד על ידי שאלונים

) עצמאי וקובע על פי דעתו ולא לחצי הסביבה( אוטונומיה 

תחושת שליטה ומסוגלות להשפיע על סביבתו 

יחסים חיוביים עם אחרים 

תחושת גדילה והתפתחות 

קבלה עצמית

יש מטרות בחיים 

  ומדדי    טובה עם מדדי שביעות רצון מהחיים  קורלציה•

. ערך עצמי



 סובייקטיבי של well-being -יש עבודות שהראו ש  •

לינגואלית היה דומה לשל שומעים -מבוגרים שחרשים פרה 

. בני גילם

.שונה) ומעלה'   ש13( החוויה של מתחרשים בגיל מאוחר •

 יש תיאוריה שעם הזמן יש אדפטציה וחוזרים לרמות   •

well-beingאך יש מחקרים  ,  שהיו לפני הופעת הלקות

. שמצאו שאצל חלק מהאנשים זה לא קורה

 well-being: אפשריות של ירידה ביכולת השמיעההשלכות

  



 well-being  :השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה

well-being ש19-65בנות ',  ש12 נשים שהתחרשו מעל גיל 138 של   '

. סקר חד פעמי;שאלון אינטרנט ). ' ש47 ±  10.6ממוצע (

)Kashubeck-West & Meyer, 2008(

•well-being  נמוך באופן משמעותי לעומת האוכלוסיה הכללית 

 לא מצאו קורלציה בין משך הזמן מאז הלקות ושביעות רצון מהחיים  •

אך הייתה קורלציה לערך עצמי גבוה יותר  ,  כלליwell-beingאו  

. כשחלף יותר זמן

. well being  - מצאו אינדקציות לחשיבות תחושת קבלה מהסביבה ל •



 well-being  :השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה

 להפחית רגשות אשם שלא עונים על צפיות עצמיות או •

. על הלקות ולהתקדם בחיים" להתגבר"צפיות הסביבה 

.  יחזור לקדמותו מאליוwell-being - לא ניתן להניח ש •

). ייעוץ פסיכולוגי(  ייתכן וצריך לעבוד על זה •

טיפול הוא כתוצאה / אין להניח שבכל מקרה הצורך בייעוץ•

. מההתחרשות



: אפשריות של ירידה ביכולת השמיעההשלכות

 בגיל מבוגר

   קשר בין חומרת לקות השמיעה וירידה באיכות החיים בגיל מבוגר

:Dalton et al., 2003    

 גברים  42%, )' ש69ממוצע ('  ש53-97בני ,  נבדקים2688   

   בדיקת שמיעה 

   מדד מוגבלות שמיעה

. סקר בריאות ,  מדדי פעולות יומיומיות :    איכות חיים שקשור לבריאות 

     
Hearing Handicap Inventory for the Elderly – Screening (HHIE-S)

Health related QoL: measures of activities of daily living (ADL,                  

I  Instrumental ADL), Health survey.



:השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה

בגיל מבוגר  

: מצאו 

.  קשר משמעותי בין חומרת ליקוי וחומרת קשיים תקשורתיים•

.  לקוי כאשר דרגת הליקוי בשמיעה בינוני עד חמורADL יותר סיכוי ל •

.  קשר בין חומרת לקות שמיעה ותיפקוד מנטלי ופיזי מופחת •

)Dalton et al., 2003 (

לקות  

שמיעה

עומס קוגניטיבי

בידוד חברתי 

התדרדרות 

קוגניטיבית ודמנציה

תיפקוד פיזי ירוד

(Parham et al 2013)



: אפשריות של ירידה ביכולת השמיעההשלכות

  בגיל מבוגר

.  חרדה תכונות אופי שמגבירות  ישנן•

 בסיכון גבוה נמצאים, בעקבות דיאגנוזה של לקות שמיעה

כמו בעקבות מצבים ( בעקבות הדיאגנוזה ודכאוןלחרדה  

 חרדה מוגברת באנשים אלה גם אחרי מצאו). אחרים 

.  מכשירים מוצלחתהתאמתשנה ועם 

. ללמד הסטת תשומת לב החוצה:  להתערבותזקוקים

 socialאולי התערבויות דומות לאלו ל . CBTאולי  

phobia.  )Mohlman, 2009(  



: אפשריות של ירידה ביכולת השמיעההשלכות

  בגיל מבוגר

 לעייפות וההשפעה מביא ,לתקשורת דרושה יותר אנרגיה •

.מוגברת אם יש לקויות אחרות

.פחות גירויים ,  בדידות•

...) ,שמשתפים פחות( חוסר אימון כלפי אחרים •

 הנחה מוטעית של הסביבה שיש התדרדרות קוגניטיבית •



: אפשריות של ירידה ביכולת השמיעההשלכות

  בגיל מבוגר

 הבנה של המשפחה שיכולת האינטראקציה שונה  חוסר•

. ניתוק, כעס , עלבון. במצבים שונים כגון על רקע רעש

 על עצמם תפקידים שהאדם מסוגל  יקחוייתכן ואחרים 

. לעשות

 בגלל הדכאון והפחתה במנגנוני התמודדות עם  דכאון •

.לקות השמיעה

)Smith & Kampfe, 1997(



השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה 

 בן הזוגמבחינת  

עם מעל  , )Ask et al., 2009( בסקר של אוכלוסיה כללית 

) ומעלה'   ש44(ש "  זוגות שאחד מהם לק16,000

 לא נמצא קשר משמעותי בין לקות כפי שנמדדה  •

של בן  ) דכאון, חרדה(באודיוגרמה לבין בריאות נפשית 

. הזוג

 נמצא קשר בינוני בין דיווח עצמי לבין בריאות נפשית של •

. בן הזוג



הפרעה בתקשורת מילולית  •

 משמש מתווך •

 הפחתה בקשרים חברתיים בגלל הימנעות בן הזוג  •

ממצב קשה 

 תחושות בדידות ותיסכול •

ש מאשר " נשים לרוב יותר תומכות בבעליהם לק•

. אבל לנשים יש תמיכת חברות, ההפך

השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה 

  מבחינת בן הזוג



– צריך לחזור על דברים שוב ושוב •

הפחתה  , האשמות, חוסר סבלנות , תיסכול

 )משני הצדדים ( באינטראקציה 

השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה 

  מבחינת בן הזוג



• attributions : למה כל בן זוג  , במצב מסויים

 אם חיובי אז  –מייחס את התנהגותו של השני 

אם שלילי אז להפך  , שביעות רצון זוגית גבוהה

ויכול להיות מקום להתערבות טיפולית לשינוי  

Piercy( ייחוס משלילי  & Piercy, 2002 .(

. ליצור הגדים חיוביים,  להפריך הגדים שליליים•

השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה 

  מבחינת בן הזוג



: ייעוץ לבני זוג

. נורמלי להרגיש תיסכול•

כמו שרצוי שהאדם עם בעיית :  בתקשורת יש שניים•

ישתמש בעזרים שישפרו את שמיעתו  ,  מצדו, השמיעה

צריך ללמוד לדבר ) והמשפחה( בן הזוג  .במידת האפשר

להפנות פנים אל האדם לקוי , בלי מסטיק בפה, יותר לאט

.השמיעה

. קרובים זה אל זה,  מומלץ לנהל שיחה באותו חדר•

..,מוארת, מסעדה שקטה. רצוי ללא רעש רקע•

השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה 

  מבחינת בן הזוג



: ייעוץ לבני זוג

.  אי הבנות שנובעות מהקושי לשמוע- חוש הומור מועיל  •

).אסטרטגית תיקון(חזור במילים אחרות ,   אם לא מבינים אותך•

. הסב תשומת לב אליך לפני שאתה מדבר•

...  תמוך בשימוש בעזרי הגברה•

. שיחה פתוחה על קשיים•

השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה 

  מבחינת בן הזוג



: ייעוץ לבני זוג

ה / ושתהיה ערנות מצדו. לא לפנות רק לבן הזוג השומע•

.. השיחהעלש לא ישתלט " גם שבן הזוג לק. לכך

מצב כדי לשפר יכולת /  להיות אסרטיביים בסידור הסביבה •

תקשורתית 

השלכות אפשריות של ירידה ביכולת השמיעה 

  מבחינת בן הזוג



גישה לקבלת עזרה לבעיה בשמיעה 

...) סטיגמות ( חוסר רצון להודות בלקות השמיעה •

 בדרך כלל עובר זמן ארוך בין תחילת החשד לירידה  •

בשמיעה לבין זמן בדיקת השמיעה לאישוש החשד ולעיתים  

קושי  . עוד יותר ארוך בין אישוש החשד להתאמת עזר שמיעתי

 מהווה מעין הודאה במוגבלות ובחוסר היכולת  -"  התאבזר"ל

. להתמודד איתה ללא סיוע 

נוטות להכיר בבעיה בשמיעה ) יותר מגברים( נשים  •

ולהשתמש באסטרטגיות מתאימות כמיקום ישיבה כדי לשפר  

. את יכולתן לתקשר 

 נשים מחפשות פתרון לבעיה גם בעקבות הערות המשפחה •

 גברים נוטים להתעלם מהערות המשפחה ולפנות  ;וחברים

. לעזרה בעקבות מבוכה במצבים מחוץ לבית



סיכום  

 שיקום שמיעה– צורך במענה ללקות השמיעה  •

פסיכסוציאליים  צורך במענה לקשיים •

) אבל(    עיבוד התגובות הרגשיות 

   פיתוח אסטרטגיות התמודדות ותחושת שליטה 

   קבוצת תמיכה 

   ייעוץ למשפחה 

   תעסוקה 

מתאימות   צפיות  

   יכולת לדבר על הלקות ולבקש התאמה לצרכים 



  סיכום

לקחת , חשוב בעבודה עם מבוגרים שהתחרשו •

מקצועית  , בחשבון מי היה האדם מבחינה תפקודית

זה יכול להשפיע על כיוון  . לפני ההתחרשות' וכו 

 .השיקום שלנו איתו




