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גם נעשה קשה לשמוע מה אומרים החברים שלו 
במהלך הפסקת האוכל או בהפסקות בחצר.

ליאו הרגיש מתוסכל. הוא לא הצליח 
לשמוע היטב את המורה בשיעור, גם 

עם מכשירי השמיעה שלו. 



הוריו של ליאו החליטו שהגיע הזמן לביקור נוסף אצל האודיולוג. 
"שלום ליאו! כיף לראות אותך שוב. בוא נבדוק את השמיעה שלך 
כדי לראות כיצד נוכל לעזור לך לשמוע טוב יותר", אמר האודיולוג.

"אתה כבר אריה גדול. אז בכל פעם שאתה 
שומע צליל, אני רוצה שתרים את ידך, טוב?"



לאחר הבדיקה, האודיולוג שוחח עם ליאו ועם הוריו.
 "השמיעה של ליאו ירדה באוזן ימין שלו.

 לכן מכשיר השמיעה כבר אינו חזק מספיק עבורו."

"אני חושב ששתל שבלול עשוי לעזור לו לשמוע טוב יותר."
"מהו שתל שבלול?" שאל ליאו.



"שתל שבלול מורכב מחלקים שונים. מעבד הצלילים הוא החלק 
שאתה לובש על האוזן, בדיוק כמו מכשיר השמיעה שלך. יחידת 

הראש מורכבת על הראש. והשתל הוא החלק שהרופא מכניס לתוך 
האוזן שלך. ביחד, הם עוזרים לך לשמוע!"

מעבד צלילים

יחידת ראש

שתל



המשפחה של ליאו נסעה לפגוש את דר' פיל. "כדי לקבל שתל שבלול, 
אנחנו צריכים לנסוע לבית החולים ולעבור ניתוח", אמר דר' פיל. "בבית 

החולים אתה תישן לפרק זמן קצר.

בזמן שתישן, אני אבצע חתך קטן מאחורי האוזן שלך ואכניס את השתל 
פנימה. עד שתעורר הכל יסתיים. השתל יישאר באוזן שלך למשך שנים 

רבות רבות."



לאחר בדיקות נוספות, דר' פיל אמר שליאו יוכל להצליח 
מאוד עם שתל שבלול. הם קבעו תאריך לניתוח של ליאו 

בעוד מספר שבועות. 

האודיולוג נתן לליאו למדוד את מעבד הצלילים ואת יחידת 
 הראש כדי לראות איך הם ייראו עליו.

הוא בחר במעבד צלילים כחול. 
"זה הצבע האהוב עלי, והוא מתאים למכשיר השמיעה שלי!" 

אמר ליאו.



ביום של הניתוח, ליאו היה גיבור, אבל 
גם קצת התרגש. הוריו לקחו אותו לבית 

החולים, ועזרו לו להתלבש בכותונת 
מיוחדת.  

"זה בסדר להתרגש", אמר דר' פיל. "אני מבטיח לך שההורים שלך 
יהיו איתך עד שתירדם. וכאשר תתעורר, הם יהיו לצידך." 



 כאשר ליאו התעורר, הוא הרגיש ישנוני וקצת מוזר. 
הוא לא הצליח לשמוע באוזן שעברה עכשיו ניתוח, אבל עדיין יכל 

להשתמש במכשיר השמיעה באוזן שמאל. 

"הניתוח הסתיים. השתל נמצא עכשיו בתוך האוזן שלך", אמרה 
אמא. "היית מצוין, ואנחנו מאוד גאים בך!"



מספר שבועות לאחר מכן, החתך מאחורי האוזן של ליאו החלים. הגיע 
הזמן לבקר את האודיולוג ל'יום ההפעלה' - היום שבו ליאו יתחיל לשמוע 

בעזרת שתל השבלול החדש שלו!

כאשר האודיולוג הפעיל את השתל, הכל נשמע אחרת. הקולות של 
ההורים שלו נשמעו צפצפניים, והיה קשה להבין מה הם אומרים.

"לוקח זמן להתרגל לשמיעה עם שתל שבלול. אבל בעזרת תרגול, 
דברים יתחילו להישמע טוב יותר וברור יותר", אמר האודיולוג.



כשהם חזרו הביתה, הכל נשמע חדש לליאו. הוא אהב לשמוע שוב 
בשתי האוזניים! הוא עבד עם המטפל שעזר לו להתאמן בשמיעה עם 

השתל החדש. 

לאט לאט, דברים התחילו להישמע טבעיים יותר. ליאו הצליח לשמוע 
כל כך הרבה צלילים חדשים שהוא מעולם לא שמע!  



במהלך השיעור, מיקרופון Roger שלו שלח את הקול של המורה אל 
מכשיר השמיעה ואל שתל השבלול באותו זמן. 

הוא הצליח להבין מה המורה אומר, וכך היה קל יותר ללמוד. 
הוא הצליח שוב לשמוע את חבריו במהלך ההפסקה ובמזנון.



כשהלכו לבריכה, ליאו יכל לשחק עם חברים, גם בתוך 
המים. מארז מיוחד שמר על המעבד שלו יבש כדי שהוא יוכל 

להמשיך לשמוע וליהנות.

"אני אוהב את הצליל של התזת מים!" אמר ליאו.



כאשר ליאו התקשר לסבתא שלו, הוא יכל לשמוע את הקול שלה גם 
במכשיר השמיעה וגם בשתל השבלול. 

"סבתא! אני אוהב את שתל השבלול החדש שלי!" סיפר ליאו.
"הוא עוזר לי לשמוע הרבה יותר טוב!"



 למידע נוסף על פתרונות שתלי שבלול 
עבור ילדים ועל Sky CI, בקרו בכתובת: 

Advanced Bionics.com/ConnectwithSky
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