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,  הירידה הקלה והחד צדית בשמיעה אינו חדש לרופאים ולקלינאי התקשורת המטפלים בילדיםנושא

מעלים , בדיקות סינון השמיעה לילודים והמחקרים החדשים בעולםטכנולוגיית אולם התפתחות 

 לולהעאו חד צדית בשמיעה /ירידה קלה ו: מחדש את העניין בנושא ומציבים בפנינו את האמת המרה

   .החברתי והרגשי של הילד, הלימודי ,לפגוע בתפקוד התקשורתי

  ?אז מה ידוע לנו היום

0 5. ,1 , 2( בתדירויות הנמוכות  dB16 –השווה או גרוע מ , ממוצע ספיםכ מוגדרת ירידה בשמיעה

KHz ( או בתדירויות הגבוהות) 6 ,4 ,3 KHz() Niskar et al 1988 (.                                                                         

 20-40dB (HL)  ])PTAC(Pure Tone, Airירידה קבועה של כ מוגדרת ירידה דו צדית קלה

Conduction[2 ,1 ,0.5:  בתדירויות KHz , או ספיPT 25- גרועים מdB או יותר תדירויות מעל 2 - ב 

2KHz) 3, 4, 6 KHz .()Bess etal. 1998 (.                                                                             

 2 ,1 ,0.5בתדירויות ) 20dB –) PTACשווה או גרועה מ , ירידה קבועהכ מוגדרת ירידה חד צדית

KHz , 25 –או ספים גדולים מdB 2 או יותר תדירויות מעל 2 – ב KHz עם ממוצע , הגרועה באוזן

  .) Bess et al 1998(.  באוזן הטובהdB 20 –או שווים ל / הטובים מPTACספי 
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  ?מהי תפוצת הירידה

                                                            ).Niskar et al 2001; Bess et al 1998( ירידה חד צידית - ס" בגיל בי מהילדים3%

 National Center for Health(. או ירידה חד צידית, dB 16-30 ירידה של -'  ש6-16 מהילדים גילאי 6.4%

Statistics 1996. (.  

, כתה בתחום האקדמי/גן בשמיעה פוגעת בתפקוד התלמיד בירידהעובדה ידועה היא כי ה

 .)  ;ASHA, 1996; Anderson 1991; Bellis 1996, 20021996, Diefendorf Johnson et al 1997( החברתי  והרגשי, התקשורתי

 נצפו לא רק בקרב , בתחומים השונים,קשיים בתפקוד אולם הממצאים המדאיגים הם אלו המורים כי

 ;Bess et al 1998( קלה או חד צידיתירידה אלא גם בקרב ילדים עם ,  עמוקה עד בינוניתירידהילדים עם 

Flexer 1992; Gravel et al 2008; Oyler& Mckay 2008; Ross et al 2008; Tharpe et al 2008; White & Muñoz 2008( .                                      

 מתרחש לעתים , חד צדיתירידהאו עם /מינימאלית עד בינונית בשמיעה וירידה האיתור של ילדים עם 

זאת . ) Pakulski & Kaderavek.2002( יתור לקויות בשמיעה חמורות ועמוקותיחסית לא, קרובות באיחור

 .לשמוע ולפתח דיבור ושפה יכולת , באופן כללי,מפגיניםהם . עלולים להטעותמשום שילדים אלו 

 ,)זכר נקבה, יחיד רבים, הטיות הזמנים: לדוגמא(רבים של המסר המדובר  חלקים , יחד עם זאתאולם

 פעמים רבות ילדים אלו ,כלומר. כה ומצב זה פוגע ביכולתם להבין את הנאמראינם נשמעים כהל

 הם בסיכון לאיחור בהתפתחות השפה אלוילדים  לכן .שומעים את הדיבור אך אינם מבינים אותו

 בתחום תופיעומהמלים הראשונות  נמצא כי .מצליחים לסגור הפערהם לא ברור אם ווהדיבור 

דווח כי  .(Kiese-Himmel, 2002)) חדשים.23.5(ופיע באיחור משמעותי מ אך המבע הדו מילי ,הנורמה

 היה 33%ה ול ובהפקתה שפ תהראו איחור בהבנ',  ש3בגיל עד , ד צדית מילדים עם ירידה ח17%

                       . )The Colorado Home Intervention Program(נמוך מהצפוי בגילם  (MLU) אורך מבע ממוצע

 מתנהלת התקשורת בקבוצה  בהם,גנים ובכתות מועצם בתנאי האזנה ב בתפיסת הדיבורקושיה

עם חומר בעיקר ההתמודדות היא  .במרחק מהדובר ובתנאי רעש, )בניגוד לתקשורת בין אחד לשני(

   .ימודים חדשל

בכתיבה ואף ,  בקריאה אשר בא לידי ביטוי בהישגים נמוכים,התוצאה היא סיכון גבוה לכישלון אקדמי

 עייפות מרובה וקושי בהתמודדות עם הדרישות  עלדווחמ .אוצר מילים דל יחסיתובמתמטיקה 

יחסית לילדים עם שמיעה , כמו כן מדווח על בעיות רגשיות וחברתיות בכתה. הלימודיות באופן כללי

ום מדובר כי למעלה כי. תקינה וכן על נטייה להישאר כתה או לחלופין לקבל שירותי חינוך מיוחד

 ; Bess 1986; Bess et al 1998( ס" מקבלים שירותים מיוחדים בביהירידה חד צדיתממחצית הילדים עם 

Bourland-Hicks & Tharpe 2002; Crandell et al 1995; Flexer 1992; McKay et al 2007; Most 2004;2006; Stredler et al 2008; 

Tharpe 2008; Yoshinaga-Itano et al 2008 (.                                                                                            

נמצא גם כי תלמידים עם בעיות מיוחדות בלמידה סובלים מירידות בשמיעה בתפוצה גבוהה יותר 

עיכוב  יתכן, ס"כאשר משפחת הילד אינה דוברת את השפה הנלמדת בביה". רגילים"מאשר ילדים 

http://www.nsslha.org/docs/html/GL2002-00005.html#r9
http://www.nsslha.org/docs/html/GL2002-00005.html#r19
http://www.nsslha.org/docs/html/GL2002-00005.html#r20
http://www.nsslha.org/docs/html/GL2002-00005.html#r33


סובלים ומאזורי פריפריה  כמו כן נמצא כי ילדים להורים ממעמד סוציואקונומי נמוך .אבחון/באיתור

 ומערים  מאשר ילדים להורים ממעמד סוציואקונומי גבוה,כנראה הולכתיות, יותר מירידות בשמיעה

  .);Fay et al 1970; Prasansuk 2000; Rathore et al 2006   1998;  et al Elahi SB  Chadha et al 2006(מרכזיות 

סיבוכים  ,הופעה מוקדמת של הירידה: הפרופיל המגדיל סיכון לכשל בלימודים בירידה חד צדית כולל

  .ירידה באוזן ימין ו)באוזן הגרועה( עמוקה –ירידה סנסורינאורלית חמורה , טרום ואחרי הלידה

  המלצות

  :מומלץ,  או צמצום הפגיעות שנצפו,משום כל האמור לעיל ולשם מניעת

מדגישה את החשיבות הרבה באיתור ) AAA(האגודה האמריקנית לאודיולוגיה  - םאיתור מוקד. 1

רצוי בסינון ילודים , קיימת חשיבות רבה לאיתור המוקדם. ילדים עם לקות קלה עד בינונית בשמיעה

  . ס"בשנים טרום ביה, לפחות,  כי כל הילדים יעברו בדיקות סינון שמיעה פעם אחתומומלץ

  . שפה ודיבורואבחוני אודיולוגית  ,  רפואית :רהבק –לאחר האיתור . 2

 לקבל ,על ההשלכות האפשריות של הירידה על תפקוד הילד וריםלהדווח ליש :  ההוריםהדרכת .3

יצירת סביבת האזנה מיטבית  לםלהנחות ,)איזו ומתי, האם(: החלטה משותפת על הגברה

 )כיווןוה עצמהמבחינת ה(ם הילד ר עובידה  ואופניהפחתת רעשי רקע : כמו למשל,ילד/לתינוק

  .מעקבולהדגיש את חשיבות ההקפדה על ביצוע ה

כשהאוזן הטובה פונה , קרוב למורה (הולמתההושבה ה מהי: מסגרת חינוכיתההדרכת  .4

 השגת כמו, לימוד אסטרטגיות תקשורת למורה ולתלמיד, )לכתה וקיימת ניראות טובה של פני המורה

תקרה (בנוסף יתכן ותידרש הנגשה אקוסטית של הכתה . 'וכר וכושימוש באוצר מילים מ, קשב

 נמצאה כמתאימה FMהגברת יש לציין כי . ושימוש במערכת הגברה) ב" וכיוותחיפוי קיר, אקוסטית

  .ביותר
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