איך תדעו שתינוקכם
שומע אתכם?
בדיקת שמיעה בילודים

הורים יקרים!
מזל טוב להולדת בנכם/בתכם.
טרם השחרור הביתה מבית-החולים ,עובר כל תינוק שזה
עתה נולד ,סדרת בדיקות .בדיקות אלו כוללות בין השאר,
בדיקה לאיתור ירידה בשמיעה ביילודים ,כפי שמקובל במרכזים
רפואיים גדולים ברחבי העולם.
בדיקה זו כלולה בסל הבריאות ומבוצעת ללא
תשלום.

מהי הבדיקה?
בדיקה לאיתור ירידה בשמיעה ביילודים היא
בדיקה שמטרתה לגלות האם התינוק מגיב
לגירוי שמיעתי ,וזאת כדי לאתר בעיות שמיעה
כבר בסמוך ללידה.
הבדיקה מורכבת משני שלבים :בדיקת ״פלט
קוכילארי״ ( )OAEובדיקת ״רישום פוטנציאלים
מעוררים״ ( )AABRהמבוצעת בהתאם לצורך.

מדוע חשוב לבצע את הבדיקה?
שמיעה תקינה חיונית להתפתחות השפה והדיבור.
חשוב לבצע את הבדיקה מוקדם ,כדי לאתר בזמן ירידה בשמיעה.
כך ניתן יהיה ,במידת הצורך ,לטפל ולשקם את השמיעה ולשמור על
כישורי התקשורת של התינוק.

כיצד מבוצעת הבדיקה?
הבדיקה פשוטה ומתבצעת באמצעות אוזניות המחוברות למכשיר
המשמיע צליל .בעת השמעת הצלילים ,המכשיר רושם את תגובת אוזניו
של התינוק לצלילים.
אם לא מתקבלת תגובה לצלילים בבדיקה זו ,נערכת בדיקה נוספת במהלך
השהות בבית-החולים.
פענוח הבדיקה מתבצע על-ידי קלינאית תקשורת.
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כמה זמן אורכת הבדיקה?
הבדיקה קצרה ונמשכת
דקות ספורות.

היכן ומתי מתבצעת הבדיקה?
הבדיקה מתבצעת בתנאי שקט
מתאימים במתחם מחלקת ילודים.
הבדיקה מתבצעת במהלך השהות של
התינוק בבית-החולים לאחר הלידה.
אם הבדיקה לא בוצעה מסיבה כלשהי ,חשוב
להגיע לביצוע הבדיקה בבית-החולים בו נולד התינוק.

האם הבדיקה מסוכנת?
הבדיקה היא חיצונית ,אינה חודרנית ואינה כרוכה בכאב לנבדק.
אין לה כל תופעות לוואי.

האם יש סיבה לדאגה במקרה שתוצאות
הבדיקה אינן תקינות?
גורמים שונים משפיעים על תוצאות הבדיקה,
כמו חסימה של תעלת השמע באוזן (עקב
הצטברות שעווה ,נוזלים) ,או שהתינוק
אינו רגוע בעת הבדיקה ועוד .ייתכן שחלק
מהתינוקות לא יגיבו בבדיקה ,למרות
ששמיעתם תקינה.
במידה שהתינוק לא עבר את בדיקת השמיעה
במחלקת היילודים בבית-החולים ,הוא יופנה
לרופא הילדים ,שידאג להמשך ברור ומעקב ,במסגרת
ובאחריות קופת-החולים בה התינוק מבוטח.
לשאלות ולברורים ניתן לפנות לצוות המחלקה.
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כתיבה :טובה ארצי,
קלינאית תקשורת ארצית
ייעוץ מקצועי (לפי סדר א"ב):
ד"ר קרלוס גרוזמן ,ד"ר איתן וירטהיים,
ד"ר זאב חורב ,פרופ׳ דיאן לוין,
לאה מרום ,לילי פרלמן ,כלנית קיי ,פנינה ריכטר ,ד"ר פוריה שחף

עריכה וריכוז הפקה :שוש גן-נוי ,ענת יום-טוב  -המחלקה לחינוך וקידום בריאות
ההנהלה הראשית
חטיבות הקהילה ובתי-חולים  -האגפים לרפואה ולסיעוד
המדור לקלינאות תקשורת
המחלקה לחינוך וקידום בריאות
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