
 

 

 ת סינון שמיעה לילודיםובדיק: דף מידע להורים

 

השמיעה . נחשפים לצלילי הסביבה והדיבוראנו ועם הלידה , כבר בשלב העוברי השמיעה מתפתחת, כידוע

בע כי לכל ילוד משרד הבריאות ק 0202החל מינואר  . חיונית ביותר להתפתחות תקינה של שפה ודיבור

היא איתור מוקדם  ת סינון השמיעהבדיקרת מט. ה טרם שחרורו מבית החוליםתתבצע בדיקת סינון שמיע

 . ובמידת הצורך מתן טיפול ושיקום, ככל האפשר של ליקוי שמיעה

 

משמיעים לילוד TEOAE  (Transient Evoked Oto-Acoustic Emission)בבדיקת הפלט האקוסטי 

צר באוזן קרופון זעיר בתוך האוזניה קולט את ההד הנוימ. דרך אוזניה קטנה נמוכהצלילים בעצמה 

 .הפנימית

 

 

 TEOAEבדיקת 

 

אלקטרודות קטנות מחברים  aABR (automated Auditory Brainstem Response)ה  בבדיקת

 .המושמע לאוזן דרך אוזניה קטנה ירושמות פעילות מעצב השמיעה בתגובה לגירו והן, לראש התינוק

ללא כל צורך של , ןלא חודרניות ומתבצעות כאשר הילוד רגוע או יש, יש לציין כי הבדיקות הן מהירות

 .שיתוף פעולה מצידו

 . TEOAEבבתי החולים של הדסה מבצעים לכל ילוד את  בדיקת ה 



תתבצע גם ( נוכחות נוזלי מי השפיר באוזן לרב עקב)  TEOAEבמידה והתינוק לא עבר את בדיקת ה 

 . aABRבדיקת ה 

זיהום במהלך , של ליקוי שמיעהסיפור משפחתי )ילודים השייכים לקבוצת סיכון ללקות שמיעה , כמו כן

 .  aABRוגם TEOAEהבדיקות גם  0 יבדקו ב ('שהות בפגיה וכו, ההריון

ילודים השייכים לקבוצת סיכון ללקות שמיעה יוזמנו למעקב שמיעה בשנים הראשונות , מעבר לכך

 .לחייהם עד השלמה של בדיקת שמיעה מלאה

 

 

 ABRבדיקת 

 

בדיקות אלה אינן  יכולות לאתר את כל סוגי הליקויים .  ת סינון בלבדוחשוב לזכור כי אלו הן  בדיק

לרמת מעבר  רכת השמיעהוליקוי במע, ליקוי המתפתח עם הגיל, ירידות קלות בשמיעה: בשמיעה כגון

 . המעקב שלכם כהורים אחרי אבני הדרך של התפתחות השמיעה והדיבור חשובים ביותר, על כן. לאוזן

 

 



 :תתגובות מצופו :גיל

 תגובת בהלה לצלילים פתאומיים וחזקים :חודשים  2-3

 מחפש בעיניו אחר מקור הקול, מקשיב לקולות מוכרים : חודשים 3-6

 מתחיל להשמיע הברות ראשונות

 הפנית ראש ומבט לכוון מקור קול אפילו חלש :חודשים 6-02

 מתחיל בחיקוי הברות וקולות דבור

 "ביי ביי" "שלום"  "לא"התחלת הבנת מילים פשוטות 

 מגיב למוסיקה ושירה :חודשים 02-01

 הופעת המילים הראשונות

 "תן לי" "איפה נעליים"מבין הוראות פשוטות 

 אוצר המילים של הילד גדל  :חודש 01מעל גיל 

 .מתחיל לצרף מילים למבעים ומשפטים

 

בכל מקרה , עם זאת. די רחב גילאים לתגובות המצופותוטווח ה, י כל ילד מתפתח בקצב שונהיש לזכור כ

 . חשוב לגשת לרופא המטפל ולבצע בדיקת שמיעה במכון אודיולוגי, של חשד

 

 .02-6777356 02-6778656 :  בכל שאלה ניתן לפנות לצוות המכון לאודיולוגיה והפרעות בתקשורת

 

 

 

 

 


