שוברים מיתוסים 8 :הנחות שגויות על מכשירי שמיעה
אסתי חיימוב ,קלינאית תקשורת
מכון שמיעה "הרמוניק"

לקות השמיעה הינה לקות שלא נראית לעין ולכן ניתן "להסתיר" אותה במשך זמן רב.
מחקרים מראים שבממוצע אדם מתחיל להרכיב מכשירי שמיעה  7שנים לאחר שהעירו לו על בעיה
אפשרית בפעם הראשונה! בכתבה זו ננסה לנפץ כמה מיתוסים לגבי הרכבת מכשירי שמיעה בתקווה
שיותר אנשים ירגישו בנוח להרכיבם ובכך לשפר את איכות חייהם.
 .1מכשירי השמיעה מצפצפים!
תופעת הצפצופים או הפידבק כמעט ולא קיימת במכשירי השמיעה המתקדמים היום הודות לטכנולוגיות
מתוחכמות לביטול הצפצופים  .במידה ועדיין קיימת תופעה זו חשוב ליידע את קלינאית התקשורת במכון
השמיעה שיכולה לדעת בדיוק מה הסיבה לכך וכמובן לפתור בעיה זו.
 .2מכשירי שמיעה הם לזקנים!
נכון שמרבית ליקויי השמיעה הינם בני  65ומעלה אך עדיין אחוז לא מבוטל מהאוכלוסייה הצעירה סובל
מלקות זו .הגורם העיקרי לירידה בשמיעה בקרב צעירים הינו חשיפה ממושכת לרעש אם זה מוזיקה
בעוצמה גבוהה ,רעש בשירות הצבאי או במקומות העבודה.
 .3מכשירי השמיעה גדולים ובולטים!
בוודאי שלא .מכשירי השמיעה היום הינם ממוזערים ומעוצבים בסגנון "הייטק" חדשני ומגיעים במגוון
צורות וצבעים ובכך הופכים לאביזר אופנה נוסף.
 .4עם מכשירי השמיעה שומעים בעיקר רעשים!
תפיסה זו הייתה נכונה אולי בעבר אך כיום קיימים מנגנונים מתוחכמים להנחתת וסינון רעשי הרקע מחד
והדגשת הדיבור מאידך  .כמובן ,שעניין זה תלוי גם ברגישות האדם לרעשים ובכושר ההסתגלות שלו
למכשיר השמיעה .בתום תקופת ההסתגלות האדם אמור לשמוע טוב ולהבין דיבור גם בסביבות רועשות.

 .5כדאי לחכות עוד כמה שנים עד שאני ממש לא אשמע טוב!
זו תפיסה מוטעית ביותר .אדם בעל ליקוי שמיעה קל או בינוני ,שלאורך זמן אינו משתמש במכשירי
שמיעה ,פוגע הן ביכולות השמיעתיות המורכבות ,כגון הפרדה בין צלילי דיבור דומים ,תפישה נכונה של
עוצמת הקול ,והן ביכולת העתידית שלו להתרגל למכשירי שמיעה ולהפיק מהם את המקסימום.
 .6גם עם מכשיר שמיעה אחד אשמע מספיק טוב!
אנו אומרים "זוג משקפיים לשתי עיניים וזוג מכשירים לשתי אוזניים!" מכשיר אחד בהחלט ישפר אך את
השמיעה האופטימאלית תקבלו רק עם זוג מכשירים .שמיעה טובה עם שתי אוזניים מאפשרת הפרדה
טובה יותר בין דיבור ורעש רקע ,עזרה במיקום מקור הצליל ושמיעה טבעית יותר.
 .7הרכבת מכשירי שמיעה תחמיר עוד יותר את המצב!
אין קשר בין החמרה בסף השמיעה לבין שימוש במכשירי שמיעה .מכשירי השמיעה מכוונים בדיוק רב
לרמת ירידת השמיעה של האדם ולכן לא ייתכן מצב של פגיעה באוזן עקב עוצמות גבוהות מדיי .מחקרים
מראים שבמידה מסוימת שימוש במכשירי שמיעה שומר על יכולות העיבוד באוזן ובמוח ובכך שומר על
השמיעה.
 .8המכשירים הקטנים והנסתרים יקרים מאוד!
בוודאי ובוודאי לא! גודל המכשיר אינו קובע את מחירו .המחיר נקבע בהתאם לרמת התחכום של
המכשיר ורמת איכות השמיעה .חשוב לדעת שהמכשיר הקטן ביותר הוא לא תמיד המתאים ביותר ועל
כך חשוב להתייעץ עם קלינאית התקשורת במכון השמיעה.

