הורים לילדים מודאגים ,לעיתים ,מקצב התפתחות השפה של ילדיהם" .למה הילד שלי לא
התחיל לדבר?"" ,אני לא מצליח להבין מה הילד אומר"" ,הילדים בגן מדברים יותר טוב
ממנו" וכדומה .שאלות והרהורים טבעיים עולים בקרב הורים לילדים בגיל הגן בנוגע
להתפתחות השפה והדיבור של ילדם.
איך אנחנו ,כהורים ,מזהים שייתכן כי הילד אינו שומע טוב? אחד הסימנים הבולטים
והראשונים הוא כאשר הילד אינו מגיב כאשר פונים אליו או קוראים בשמו .לא מעט הורים
פונים אלינו ,לקליניקה "הרמוניק" בטענה כי "הילד לא עונה כאשר אני קוראת לו" או
"לפעמים נראה לי שהילד מנותק מהסביבה" .הסיבה ל"נתק" הזה ,הרבה פעמים ,היא
בגלל נוזלים באוזניים ,המונעים מצלילים להיכנס לתוך האוזן.
סימן נוסף לירידה בשמיעה הוא חוסר הופעת מילים ראשונות עד גיל שנתיים .ילדים מפיקים
קולות וצלילים עם משמעות כבר סביב גיל שנה ,אך הפקה של מילים ראשונות מופיעה,
לרוב ,בין גיל שנה וחצי לשנתיים .על מנת שילד יפיק מילים כמו "אבא"" ,כדור"" ,אמא" חשוב
שתהיה שמיעה תקינה ,זאת ,על מנת שהילד יוכל לשמוע את הצלילים ולחקות אותם ,וכן,
לשמוע את עצמו הוגה אותם ומתקן את הצלילים עד להפקה נכונה של המילה .אם השמיעה
אינה טובה לא יוכל הילד לזהות את כל הצלילים במילה וכתוצאה מכך יתקשה להפיק אותה.
כאשר ישנו ליקוי שמיעה ,מופיע קושי ברכישת שפה בצורה תקינה .קושי זה נובע מכך
שהילד אינו מזהה את כל הצלילים במילה ויכול לבוא לידי ביטוי בבעיות היגוי או בעיכוב
ברכישת השפה.
מה גורם לירידה בשמיעה בקרב ילדים? ליקויי שמיעה בקרב ילדים יכולים להופיע בשל
נוזלים באוזניים ,שקד שלישי מוגדל ,ליקוי שמיעה מולד וכדומה .בבדיקת שמיעה פשוטה
ניתן לזהות את ליקוי השמיעה ולהפנות את הילד לטיפול מותאם.
אז ,למי פונים? במקרים אלו חשוב לפנות ,קודם כל ,לרופא אף אוזן גרון .רופא יבדוק את
האוזן בבדיקה חיצונית על מנת לאתר או לשלול נוזלים באוזניים ובמקביל יפנה אתכם
לבדיקת שמיעה מקיפה.
חשוב ,כהורים ,לשים לב לסימנים אלה במהלך היום-יום ,בגן המשחקים או בבית ,ולפנות
לרופא כמה שיותר מוקדם ,כדי לא ליצור עיכוב בהתפתחות השפה והדיבור אצל הילד .ילדים
שאינם מטופלים בזמן יוצרים פער לעומת בני גילם בתחום השפה ,שיכול לבוא לידי ביטוי
בקושי ברכישת קריאה וכתיבה תקינה ,תסכול ,הפרעות קשב וריכוז וכדומה.

בברכה,
דנית ויינברגר
קלינאית תקשורת
מכון "הרמוניק"

