
 םהורים יקרי

 שמיעה לילדכם. יקורדף מידע זה נועד לתאר את חשיבות בדיקות ס

לקות בשמיעה היא הלקות התחושתית השכיחה ביותר ביילודים. שכיחותה באוכלוסיית 

וה ללקות שמיעה השכיחות לידות, וביילודים שבסיכון גב 1000מקרים לכל  1-3היילודים  

לערך. למחצית מהיילודים הסובלים מלקות בשמיעה אין גורמי סיכון ידועים  8 גבוהה פי

 מראש.

לקות בשמיעה שאינה משוקמת בזמן עלולה לגרום לחסכים משמעותיים בהתפתחות 

השכלית, הרגשית והחברתית של הילד. מחקרים הוכיחו כי גילוי מוקדם של  השפתית,

 הנחוץ למיזעור נזקי לקות בשמיעה מולדת.  יילודים עם לקות בשמיעה הכרחי לשיקום מוקדם

לפני  בשתי האוזניים  שמיעהקור יעברו בדיקות סי ים ודשכל הילמשרד הבריאות ממליץ 

  השחרור.

 קלינאי תקשורת מוסמך. יהבדיקה נעשית במקום שקט לתינוק שקט או ישן ע"

 אמצעות שתי השיטות:בהסיקור יתבצע 

1 .OAE) Otoacoustic Emissions ) הפלט האקוסטי: המאפשר קבלת מידע על תפקוד

 תאי השיער החיצוניים שבשבלול האוזן הפנימית כתגובה לצלילים.

2 .Auditory Brain stem Response (A-ABR  רישום פוטנציאלים מעוררים מעצב )

:רישום אלקטרו פיזיולוגי המאפשר קבלת מידע על תגובות לצלילים )השמע וגזע המוח 

 זע המוח.מעצב השמע וג

 :OAEליילוד ללא גורמי סיכון ללקות שמיעה הסיקור יתבצע בשיטת 

  .את הסיקור מפעם הראשונה עובריםרוב הילודים 

, בהפרש של שניה OAEפעם הראשונה תבוצע בדיקת בלילוד שלא עבר סיקור שמיעה 

 נוסף,יבוצע סיקור שמיעה  ,OAEבשתי הבדיקות  תקינה לאלילוד עם תגובה  מספר שעות.

 . A-ABR בשיטת 

לא תקינה תסוכם כבדיקת סקר  OAEבנוכחות בדיקת  ABR-A: תגובה תקינה לבדיקת לציין

 .נהשמיעה תקי

   OAE  +ABR-Aבדיקות סיקור:  2תמיד יבוצעו  ליילוד עם גורמי סיכון ללקות בשמיעה

  ספור משפחתי דרגה ראשונה של לקות שמיעה קבועה מילדות 

  ביילוד הקשורה בלקות מולדת בשמיעהתסמונת גנטית 

 ימים 5-אשפוז בטיפול נמרץ יילודים למשך יותר מ 

 רמת בילירובין גבוהה המצריכה החלפת דם 
הסיקור תקין רק כאשר שני סוגים של בדיקות סקר תקינים.  כל היילודים עם גורמי  לציין:

הסיכון ללקות שמיעה יופנו למעקב שמיעה במכון אודיולוגי בקופת חולים, גם אם תוצאות 

 בדיקות סיקור השמיעה היו תקינות.

 א תקינה :יקור לבדיקת ס ילוד עםל

בדיקה לוקחת . כדי לשלול זיהום מולד(   (CytomegaloVirus CMV -שתן לישלח   -
 ניתן לברר בטלפון שיצוין במכתב שחרור. תוצאה מספר ימים, את ה

: בקופת חוליםכאן או ואבחון סופי מקיף שמיעה  ירורבלמכתב שחרור נמליץ לפנות ב -
 , מעקב של רופא א.א.ג. ילדים ומכון אודיולוגי של הקופה. דיאגנוסטית BERA בדיקת 


