
 سیداتي سادتي المحترمین،
مرحبا بكم في موقع مركز السمعیات األلماني في عیادة األنف األذن والحنجرة لمستشفى جامعة ھانوفر، أكبر مركز في العالم لغرسات 

 القوقعة والمعینات السمعیة .

 نقوم باعالمكن بأنواع  ضعف السمع، نشرح لكم الخیارات العالجیة الممكنة ، ونقدم لكم أحدث التقنیات العالجیة .
 

یستفید المریض من الخبرة الجراحیة العالیة لدى فریقتنا ، ومبدأنا في العمل ھو أنھ تحت سقف واحد یحصل المریض على كل الخدمات 
العالجیة من تقییم لنقص السمع أوال ثم  شرح مفصل وشامل لكل الخیارات العالجیة المقدمة لھ بما فیھا من معینات سمعیة وغرسات 

 القوقعة من شركات عالمیة. وبعد اختیار العالج المناسب للمریض یقدم المركز أیضا التدریب التأھیلي السمعي الالزم لھ.
 المركز السمعي األلماني یرافق المریض مدى الحیاة.

وبفضل خدمة "العنایة عن بعد" للمركز السمعي األلماني یصلك ما تحتاجھ حتى المنزل. وذلك بالتعاون مع شركائنا في المركز الذین 
 یجعلون ھذا ممكنا.

  مریض قد حصلوا على غرسات قوقعة عن طریقنا ألننا " نجعل السمع ممكنا".ھھھیحتى الیوم، أكثر من 
 یسرني ویسر فریقي اإلجابة على أیة أسئلة أخرى.

 

 

  



مركز سمعي رائد –مركز السمعیات األلماني   
ملیون شخص في ألمانیا لوحدھا لدیھم شكل من  15إن االضطرابات السمعیة من أكثر األمراض شیوعا في وقتنا الحاضر. حاولي 

التطورات الطبیة والتقنیة الموجودة في وقتنا أشكال ضعف السمع. ولكن یمكن معالجة كل أنواع ودرجات ضعف السمع بفضل أحدث 
 الحاضر.

. یوفر ھذا المركز 3ھھ2تم تأسیس المركز السمعي األلماني ، عیادة األنف األذن والحنجرة التابعة لمستشفى جامعة ھانوفرفي عام 
شكلة السمعیة الومتضمنة المعینات خدمة كاملة للمریض ، بدءا بالتشخیص الشامل للحالة السمعیة وثم منناقشة الحلول المناسبة للم

 السمعیة أو حتى أیة عمل جراحي ممكن.
كلھ، من رئیس القسم البروفیسور توماس لینارز، أطباء األنف األذن والحنجرة، یحصل المریض على اھتمام متكامل من الفریق 

لمعینات السمعیة وغرسات القوقعة مھندسون طبیون ، مدرسون وأخصائیو النطق واللغة، فنیون المعینات السمعیة وشركات ا
 باإلضافة الى أخصائیون األبحاث العلمیة.

المركز السمعي األلماني ھو كما ذكرنا، فرع من عیادة األنف األذن والحنجرة لمستشفى جامعة ھانوفر. مما یعني أن أحدث طرق 
فسھ أیضا یوفر فرصا للتعاون في مجال البحث التشخیص والعالج مطبقة ھنا. ووجود فروع لشركات األجھزة السمعیة في المبنى ن

  العلمي وتطویر األجھزة والحلول السمعیة المستقبلیة.
المركز السمعي األلماني في ھانوفر ینصح مرضاه بكل الحلول السمعیة المتضمنة: المعینات السمعیة العادیة، غرسات األذن 

جھزة السمعیة كغرسات حذع الدماغ وغرسات الدماغ الوسطى تم   الوسطى، غرسات القوقعة أو األجھزة المعالجة للطنین. األ
، تم زرعھا في عیادة األنف األذن والحنجرة أوال. 2تطویرھم في مدینة ھانوفر لمرضى الورم العصبي اللیفي من النوع   

للزراعة الحلزون. في عام من العمعروف عالمیا أن عیادة األنف أذن والحنجرة والمركز السمعي األلماني ھوأكبر مركز بالعالم 
مریض تتم زراعتھن.  ھھ5مریض. كل سنة حوالي  ھھھ8اصبح عدد مرضى غرسة القوقعة أكثر من  16ھ2    

  



التوصیلي السمع فقدان  

أیة مشكلة تحدث في األذن الخارجیة أو الوسطى تحول دون توصیل الصوت كما ینبغي تعرف بفقدان السمع التوصیلي. وعادة ما    
 دیسبل. ھیو ھ1االت فقدان السمع التوصیلي خفیفة أو متوسطو في درجتھا، حیث تتراوح بین تكون ح

في بعض الحاالت ، یمكن أن یكون فقدان السمع التوصیلي مؤقتا. حسب المسبب المحدد للمشكلة، یمكن أن تكون األدویة أو التدخل 
 م المعینات السمعیة أو من خالل غرسة األذن الوسطى.الجراحي حالً لھا. یمكن معالجة فقدان السمع التوصیلي باستخدا

 
 فقدان السمع الحسي العصبي:

ینتج فقدان السمع الحسي العصبي عن فقدان أو تضرر الخالیا الحسیة (خالیا الشعر) في القوقعة وعادة ما یكون ھذا الفقدان دائم. وقد 
 الصمم العصبي، بین الخفیفة والمتوسطة والشدیدة والعمیقة. تتراوح درجة فقدان السمع الحسي العصبي، الذي یعرف أیضا باسم

ویمكن معالجة فقدان السمع الحسي العصبي الذي تتراوح درجتھ بین الخفیفة والشدیدة باستخدام المعینات السمعیة أو من خالل غرسة 
 معالجتھ عن طریق غرسة قوقعة األذن.أألذن الوسطى. أما فقدان السمع الذي تتراوح درجتھ بین الشدیدة والعمیقة، فیمكن عادة 

 
 فقدان السمع المختلط:

فقدان السمع المختلط ھو مزیج من فقدان السمع الحسي العصبي وفقدان السمع التوصیلي. وھو ینتج عن مشاكل في كل من األذن 
 الداخلیة واألذن الوسطى. خیارات العالج 

  



 التشخیص
المرء أن یعرف شدة ضعف السمع، وما ھي التواترات المتأثرة بضعف السمع. من أجل مساعدة المرضى ضعاف السمع، یحتاج 

 وھذا من مھام تخطیط السمع.
 

وھناك طریقتان للتحقق من السمع. في الطریق األول، یجب على المریض التعاون. یجب ان یظھر، على سبیل المثال، عن طریق 
وات. أو أنھ یعید الكلمات التي سمعھا في تخطیط السمع المعتمد علة الضغط على األزرار الصغیرة عندما یكون قد سمع بعض األص

 الكلمات،. ویسمى ھذا النوع من القیاس "ذاتیة".
 

الطریقة الثانیة ال یطلب من تعاون المریض. ھنا یتم تخطیط سمع المریض عن طریق أدوات القیاس، وتسمى ھذه القیاسات 
كن أیضا تصلح لفي األطفال الرضع واألطفال الصغار الذین ال یستطیعون المشاركة. "الموضوعیة". وھي تستخدم لحاالت محددة، ول

في ھذه القیاسات، وینبغي أن یكون المریض ھادئا قدر اإلمكان. ولذلك، فإن القیاسات في یحب األطفال أن تنفذ مباشرة بعد وجبات 
جید مع مقاطع الفیدیو أو رسومات متحركة أثناء القیاس. الطعام، في حین أن األطفال الصغارھادئا  ویمكن أن یكون یندمج بشكل  

  



غیر الموضوعیة:اختبارات السمع   
شدة فقدان السمع. و السمع یتم تحدید عتبة السمع، وبالتالي أین تخطیط الشوكة الرنانة.  ھو اختبارلسمع اختبارات اأول ما نقوم بھ من 

بشكل فردي.  قیاسھنقوم بفحص تفصیلي للترددات، أن كل تردد یمكن   
 ھذا یمكن أن یكون مھما في تحدید ما اذا كانت المشكلة في توصیل الصوت وال في حساسیة الصوت نفسھ. 

، أما اذا كانت المشكلة ھي فقدان السمع التوصیلي ھو فقدان السمع في األذن الوسطى اذا كانت المشكلة في توصیل الصوت یسمى
األذن الداخلیة (القوقعة) أو في الھیاكل األساسیة وتكمن المشكلة في لسمع الحسي العصبي في فقدان ا حساسیة الصوت نفسھ فیسمى

 (خلف القوقعة ضعف السمع، أي العصب السمعي أو القشرة السمعیة).
، یجب أن ، القوقعةن فقدان السمع الحسي العصبي،  وأردنا معرفة موقع المشكلة السمعیة سوائا في القوقعة أو الھیكل خلف ما إذا كا

Suprathreshold  یتم استخدام ما یسمى قیاس السمع 
 كانت المشكلةلخارج تصل إلى الدماغ. ولكن سواء نقل الصوت من ا حقق من الخارج إلى الداخل، أي تم فحصحتى اآلن، وقد تم الت

.صوت یتم تحدیدھا من قبل تخطیط السمع الكالميلالدماغیة ل موجودة في المعالجة المركزیة  
عن طریق  تعاون. یجب أن یعطي ردة فعل للصوت سواءكل ھذه االختبارات نفترض أن المریض ھو على استعداد وقادر على ال

في الفحص الكالمي إلى الفاحصالضغط على المقابض أو تكرار الكلمات والجمل   
شخصي أو غیر الموضوع. لذلك تتلخص ھذه االختبارات تحت تسمیة قیاس السمع   

  



المسار األول واألھم ھو المسار الھوائي، حیث ینتقل یط السمعي ، ینتقل الصوت بمسارین من الخارج الى األذن الداخلیة. في التخط
الصوت من األذن الخارجیة الى األذن الداخلیة عن طریق الھوائي. والمسار الثاني ھو المسار العظمي، حیث ینتقل الصوت من 

ن الداخلیة متجاوزا بذلك األذن الوسطى.الخارج عن طریق عظم القحف الى األذ  
 كال المسارین لنقل الصوت یمكن قیاسھما بما یسمى بتخطیط السمع. حیث یدل أخفض صوت یستطیع سماعھ على عتبة السمع.

ات ، ولعتبة السمع الھوائي والعظمي أھمیة تشخیصیة. اذا كانت عتبة السمع الھوائي والعظمي متساویة الشدة وذلك في كل التواتر
فھاذا یدل على أن المشكلة متساویة في كل من األذن الخارجیة واألذن الوسطى واألذن الداخلیة ولكن یمكن یكون ضعف السمع 

 مركزي.
 

ولكن اذا كانت عتبة السمع الھوائي غیر متساویة لعتبة السمع العظمي فھذا یعني احتمال وجود مشكلة في األذن الوسطى.   
 یدل عتبة السمع العظمي على حالة األذن الداخلیة (القوقعة) وأیضا على األغصاء واألجھزة ما خلف القوقعة. 

  



 اختبارات السمع الموضوعیة:
یصبح اختبار السمع أكثر صعوبة عندما یكون المریض غیر متعاون. من ھؤالء المرضى ، األطفال الصغار الذین ھم بحاجة 

بكر وقت الكتساب اللغة في زمن طبیعي.للمعینات السمعیة في أ  
تعد االختبارات السمعیة الموضوعیة مھمة أیضا لتقییم شدة الضجیج المتعرض لھ المریض باإلضافة الي شدة تأثیر الحوادث على 

 األذن وحاسة السمع.
تعاون المریض.في االختبارات السمعیة الموضوعیة، نقوم بتقدیم أصوات للمریض ثم یقوم الجھاز بتسجیلھا بدون   

 یتم تقییم النتائج من قبل أخصائي السمعیات.

 في حالة اختبارات السمع الموضوعیة، یتم التحقق أوال من األذن الوسطى واألذن الداخلیة.
ومن األدوات المھمة ھي اختبار المعاوقة أو مقاومة السمع، والذي یقیس وظیفة طبلة األذن، وظیفة قنوات التھویة لألذن الوسطى، 

واالنصباب في األذن الوسطى، وظیفة العظیمات السمعیة، ومن األدوات المھمة أیضا ، اختبار البث الصوتي القوقعي والذي یستخدم 
 لفحص وظیفة األذن الوسطى واألذن الداخلیة.

 یمكن أن یتبع مسارالصوت حتى إلى القشرة السمعیة مع مبدأ قیاس رد الفعل الكھربائیة للسمع.
مختلفة لذلك؛ الطریق األمثل (ال یزال مشكلة لم تحل) ھو تحدید التواترات أو الترددات،  أي تحدید التردد المصاب وھناك طرق  

 بضعف سمع. مع ھذا االختبار، من الممكن دراسة السمع بدقة متناھیة وتحدید شدة ضعف السمع وقوتھ. 

عتماده بشكل كامل من كل الجھات بعد. یعد من المواضیع المھمة ھناك بعض المحاوالت الستخدام تقییم التردد ھذا، ولكن لم یتم ا
 المطروحة في المؤتمرات العالمیة.

ASSRمن االختبارات التي تتیح ذلك ھو اختبار 

  



 جھاز غرسة القوقعة جھاز كھربائي یحفز الخالیا العصبیة في األذن الداخلیة عندما یكون العصب السمعي سلیما.

قسمین: مصفوفة الكترودات غرسة القوقعة والتي تزرع في القوقعة في األذن الداخلیة والمعالج الصوتي  تتكون غرسة القوقعة من
 الذي یوضع خلف األذن

الملف المغناطیسي (أو ما یسمى بالمغناطیس) ملتصق بالرأس عن طریق التجاذب المغناطسي مع غرسة القوقعة الموجودة تحت 
الصوتي بالتقاط األصوات وتحلیلھا وترمیزھا في نمط خاص من المعلومات اللرقمیة ویتم ارسال  الجلد، یقوم المیكروفون في المعالج

 ھذه المعلومات الى الملف المغناطیسي ویتم بثھا عبر الجلد الى الغرسة.
 تقوم الغرسة بدورھا بتفسیر الرمز وارسال نبضات كھربائیة الى مصفوفة األقطاب (االلكترود) في القوقعة.

العصب السمعي االشارات ویرسلھا الى المركز في الدماغ. یتعرف الدماغ على ھذه االشارات على انھا أصوات.یلتقط   

جھاز غرسة القوقعة مناسبة لألطفال المولودین أصماء، ولألطفال والبالغین الذین قد اكتسبوا لغة ولكن یعانون من نقص سمعي شدید 
 الى عمیق

 كیف یعمل نظام السمع:

األذن طبلة إلى وتوجھھا الصوت موجات بجمع الخارجیة األذن تقوم . 

الصوت بفعل األذن طبلة تھتز  

القوقعة إلى العظیمات عبر الصوت اھتزازات تنتقل . 

 إشارات تتشكل ثم ومن الشعر خالیا انحناء إلى السائل حركة تؤدي. القوقعة في الموجود السائل تحریك إلى الصوت اھتزازات تؤدي
  السمعي العصب یلتقطھا التي عصبیة

 اآلخر الطرف في الشعر خالیا تقوم بینما منخفضة، طبقة ذات صوتیة معلومات بإرسال القوقعة أطراف أحد في الشعر خالیا تقوم
عالیة طبقة ذات صوتیة معلومات بإرسال . 

.أصوات شكل على تفسیرھا یتم حیث الدماغ، إلى إشارات بإرسال السمعي العصب یقوم  
معظم المصابین بالصمم ھنالك خلل في وظیفة الخالیا الشعریة ولكن العصب السمعي سلیم. عند  

  



یقوم المیكروفون في المعالج الصوتي بالتقاط األصوات وتوجیھھا الى المعالج الصوتي. یتحول الصوت في المعالج الصوتي الى 
تنتقل االشارة عندئذ من الملف المغناطیسي الى الغرسة المتوضعة نبضات كھربائیة مشابھة لورود الصوت بالنسبة لألذن الطبیعیة. 

 تحت الجلد.

نقطة  22یتم وضع غرسة القوقعة داخل األذن من خالل عملیة جراحیة. تتكون الغرسة الداخلیة من مصفوفة أقطاب تحتوي على 
ز الخالیا العصبیة والتي بدورھا تنقل السیالة اتصال. تغرس مصفوفة األقطاب جراحیا في القوقعة في األذن الداخلیة. وتقوم بتحفی

العصبیة لأللیاف العصبیة للعصب السمعي. یقوم العصب السمعي بنقل السیالة العصبیة للمراكز السمعیة بالدماغ والتي تقوم بتفسیرھا 
 على انھا صوت.

ي (الشكل األزرق)نظام غرسة القوقعة تتكون من غرسة القوقعة (الشكل البرتقالي) ومعالج الصوت الخارج  
غرسة القوقعة تتكون من الملف المغناطیسي ومصفوفة االلكترودات التي تدخل الى القوقعة. یحتوي المعالج الصوتي الخارجي على 

المیكروفون الذي یقوم باستقبال االصوات. یتم تحلیل األصوات وترمیزھا في المعالج الصوتي ومن ثم تنتقل االشارة من الملف 
الخارجي الى الملف الداخلي. وھناك تنتقل االشارة عن طریق مصفوفة األقطاب لیتم تنبیھ العصب السمعي. المغناطیسي  

  



خالیا شعریة داخلیة وخارجیة والتي تنقل الصوت الى المراكز السمعیة في الدماغ. في حالة  ھھھ,25في األذن السلیمة ھنالك حوالي 
مركز تحفیز تقوم بھذه المھمة. ان عدد االلكترودات لیس مھما وانما احتماالت تحفیز  ھ12الى  12األذن الداخلیة الصماء حوالي 

العصب السمعي في المھمة. وتعود المھمة الكبرى للدماغ ، یقوم الدماغ بتفسیر ھذه المعلومات القلیلة والمضغوطة ویتم فھمھا علة 
 أنھا كالم.

ر الزمن. عندما نقوم بتشغیل المعالج الصوتي ألول مرة بعد العمل ان جودة الصوت تختلف من شخص الى شخص وتتغیر مع مرو
الجراحي، فان احتماالت استقبال المریض للصوت مختلفة. في حاالت نادرة، یفھم المریض كل كلمة تقال لھ ویكون راضیا بجودة 

ت أفالم الكرتون.الصوت. ولكن بحاالت أخرى ، یتم وصف الصوت على أنھ قادم من بعید، أو كأن الصوت یشبھ صو  
 

في معظم الحاالت، بعد أول برمجة لغرسة الحلزون یسمع المریض أصوات فقط بعض األصوات مثل رنة الجرس أو أجزاء من 
الكلمات. بمساعدة التأھیل السمعي یتعلم مریض غرسة القوقعة كیف یترجم األصوات المسموعة الى كلمات. بشكل عام یسطیع 

غة قبل العملیة، یستطیعون متابعة حدیث في مكان ھادئ وذلك بعد اسبوع من أول جلسة برمجة. ولكن یجد المرضى الذین قد تعلموا ل
 مریض غرسة القوقعة صعوبة في الضجیج وخصوصا اذا كان لدیھ غرسة واحدة ولیس غرستین.

  



 في ال MHH یوجد أنظمة غرسات القوقعة من الشركات األربعة العالمیة.
توضع خلف األذن أو غیر مالمسة لألذن وذلك اعتمادا على نمط حیاة المریض ودرجة نشاطھ وعمره. تعتبر یوجد معالجات صوتیة 

المعالجات الصوتیة خلف األذن األكثر استخداماً ولكن بعض  االباء یجدون صعوبة في وضع ھذه المعالجات الصوتیة ویفضلون 
ورھام في عالم المعالجات الصوتیة.المعالجات الصوتیة التي ال تالمس األذن والتي تعتبر تط  

نقدم لكم أھم أنواع أجھزة الحلزون المستخدمة من قبل المرضى. لمعلومات أخرى عن األجھزة أنواعھا تستیعون االستعالم من 
 الشركات نفسھا أو زیارة الرابط المخصص لكل شركة. كل ھذه األنظمة مصممة بحیث تجعل فھم الكالم ممكنا. 

MED-EL سة القوقعة من شركةنظام غر  

Advanced Bionics نظام غرسة القوقعة من شركة 
 

Implantat-Systeme von Cochlear 
Cochlear نظام غرسة القوقعة من شركة 

 
Oticon نظام غرسة القوقعة من شركة 

  



 غرسات القوقعة ثنائیة الجانب

االثنتین في عینا أمھا المحبتین؟ انظر الى ھذه الصورة، ھل ترى كم ھو مھم أن تنظ ھذه الطفلة یعیناھا  
كذلك ھو الحال في حاسة السمع، فإن السمع في أذن واحدة سیختلف تماما عن السمع في األذنین. وكذلك أداء الطفل بوجود غرسة 

 واحد سیختلف عن أداءه بوجود غرسات القوقعة في األذنین.
ما إذا كان الصوتویأتي من األمام أو الخلف، من الیمین أو من  فبوجود السمع قي أذن واحدة ، لن یكون الطفل قادر على معرفة

 الیسار. یتم فقدان االستماع المكاني.
 وكذلك فصل من الضوضاء والكالم لم یعد ممكنا، فھم الكالم في الضوضاء یصبح أسوأ

 .ولھذا السبب ننصح دایما بغرسات القوقعة على الطرفین.

  



. غرسة القوقعة المستخدمة تتكون من جزئین، ام لتوفیر الظروف المثلى لعملیة جراحیة تحت المجھریتم تنفیذ العملیة في التخدیر الع
 الغرسة المحتویة على المغناطیس والوشیعة ومصفوفة االلكترودات والتي تزرع داخل األذن الداخلیة.

 ھناك ومن الوسطى األذن فة األقطاب اليادخال مصفو یتم ،عظمي محفور مسبقا سریر في األذن وراء العظام في وضع الغرسة یتم
 المفتوحة. الداخلیة األذن إلى

 عشیة العملیة التي سیتم إبالغ المریض بالتفصیل عن اإلجراءات. 
 في ھذا الوقت، ویجب أیضا أن یكون الطرف الذي ستتم العملیة فیھ (یمین أو یسار) باإلضافة الى نوع الغرسة المستخدمة

 .، یجب أن ال تأكل أو تشرب أي شيء.22:00ومن الساعة  في عشیة العمل الجراحي
 وفي الیوم التالي یبدأ العمل الجراحي،

 التدخل علیھا ینطوي التي المخاطر. ساعات وثالث ساعة بین الجراحیة العملیة مدة تتراوح نموذجیاً، 

 الجراحیة األذن عملیات مع مقارنة ُتذكر تكاد وال ضئیلة مخاطر ھي األذن قوقعة غرسة لزراعة الجراحي

 .األخرى

 .عام مخدر استخدام عادة یتم— —

 .فیھا شقّ  إجراء سیتم التي المنطقة في الشعر حالقة ویتم— —

 .الشقّ  إجراء یتم ثم ومن— —

 .األذن خلف العظم في للغرسة حاضنة تھیئة یتم— —

 .القوقعة في فتحة شق ویتم— —

 .القوقعة في المصفوفة إدخال یتم— —

 .مكانھما في والغرسة األقطاب مصفوفة وتأمین— —

 .األقطاب عمل اختبار یتم الشّق، إغالق قبل— —

 مسكناً  المریض وُیعطى. یستیقظ عندما االرتیاح عدم من طفیف بشعور المریض یشعر ما عادة— —

 .اللزوم عند لأللم

 أیام. وعدة یوم بین المستشفى في اإلقامة فترة تتفاوت. التالي الیوم في ویتحركون یصحون ما عادة— —
 

في  یبدأ األلمبعد العمل الجراحي قد یكون ھناك بعض األلم في منطقة الجرح، والتي قد تزید أیضا أثناء المضغ. وعادة ما 
بعد خمسة أیام. یمكن تخریجھأیام، ولكن المریض  10-6بعد الجراحیة غضون أیام قلیلة. یمكن إزالة الخیوط   

ح، والذي ھو السبب في أن منطقة الجرح نفسھ ال ینبغي تنظیفھا بشكل مكثف في التئام الجركل طفیفة قد تكون ھناك مشا 
 أو ینبغي أن یتعرض الماء.

. بین الجھاز وجسم المریض كون حالة من عدم التوافقكل التئام الجروح، فإنھ عادة ما تفي حالة حدوث مثل ھذه المشا 
یقوم . إذا لزم األمر، یجب على المریض في كثیر من األحیان أن تام لمنطقة الجرحخالل اسبوع أو اسبوعین یحدث شفاء 

-532/  0511طبیب األذن األنف / الحنجرة خالل ھذه الفترة. في حاالت الطوارئ، لدینا ھاتف الطوارئ (بزیارة 
) ھو دائما تحت تصرفكم.2481  

معینة یقوم بھا األخصائیون. وھذا یتطلب قیاسات ة األقطابغرسة القوقعة ومصفوفبعد العملیة، یتم فحص بانتظام وظیفة   

  



عادة ثالثة أیام، المرضى الداخلیین) ھو تحدید ما إذا كان طفلك لدیھ الشروط الھدف من ھذا الفحص األولي (والذي یدوم 
زرع قوقعة األذن.األساسیة ل  

 وتشمل ھذه:
تحدید األضرار التي لحقت األذن الداخلیة•   
األذن الداخلیة لزرع قطب كھربائي مةوجود وسال•   
.كفي لفھم اللغة أو في األطفال اكتساب اللغةمعینات السمعیة ال توالتي مع البقایا سمعیة ، •   

 
موضوعیة، التصویر المقطعي الذاتیة والالفحوص السمعیة اعدة فحص األنف والحنجرة الطبیة ، بمس ھذه األمور تقرر

النووي. في األطفال األصغر سنا جزءا من ھذه الدراسة ھو نتیجة لعدم وجود تعاون في  والتصویر بالرنین المغناطیسي
طبلة األذن). وبالتالي یتم تمدید  لك إزالة مسمار األنف الجھاز وشقالتخدیر العام (اختبارات السمع موضوعیة بما في ذ

 ثالثة أیام.االقامة في المشفى ل
 .اختبارات السمع الموضوعیةیتم استخدام  تتطلب تعاون المریض) (التي الذاتیة اختبارات السمعبدال من 

واضافة الى ذلك، یتم تقدیم النصائح التربویة والتأھیلیة لألھل بالتعاون مع مركز القوقعة والمرشدین من البلد األم، كما 
 تقدم النصائح باألمور التقنیة أیضا.

 
أو من ینوب عنھ. وھو یلخص كل  Lenarzمع األستاذ الدكتور توماس في نھایة الفحص التمھیدي، ویقام اللقاء النھائي  

 ر تقییما شامال. اصدواالستنتاجات (كما في السابق)، ویت االنتائج الحالیة، بما في ذلك اآلراء 
جنبا إلى جنب معكم، یتم اتخاذ قرار لصالح أو ضد الزرع. ھذا ال یعني أن علیك أن تقرر على الفور لعملیة جراحیة، 

ولكن یجب أن یكون واضحا من جانبنا فقط ما إذا كان طفلك مؤھال لزرع أو ال. ومن الواضح أن القرار النھائي ھو في 
 غرسة القوقعةیدیك. مھمتنا ھي أن نقدم لك معلومات واضحة بشأن فرص طفلك للحصول على أفضل السمع ممكن مع 

 التي أجریت بعنایة. اعتمادا على االختبارات
، أو یجب أن إجراء مزید من التحقیقات ، قد یكون من الضروري( أي لم یلق لھا حل) مفتوحة بعض المشاكلبقیت إذا  

قد تكون ضروریة  لحالة ھذا المریض في العیادة الخارجعرض تقدیمي ففي ھذه الحالة تكتمل النتائج في الخارج. 
 ولكن ھذا ھو االستثناء. (ألسباب تعلیمیة)

 

ن الضروري أحیانا تأجیل القرار. وعلى سبیل المثال،عندما لم نستطع التأكد في االختبارات األولیة من وجود في األطفال قد یكون م
بقایا سمعیة. یھذه الحالة المزید من المراقبة مع البرمجة المثلى للمعینات السمعیة ، تؤدي في نھایة المطاف إلى الحصول على أجوبة 

 لمدة ثالثة أشھر من المراقبة كافیة.واضحة بھذا الخصوص. وكقاعدة عامة، 
 

في حالة خدر بعد التھاب الدماغ أو حدوث الشذوذ داخلیة حادة، فإن القیام بعملیة غرسة القوقعة ثنائي الجانب بشكل فوري یصبح 
دماغ وبالتالي تصبح أمرا ضروریا للحیلولة دون تحجر المسمار المزروع والذي یمكن أن یزید من الحالة االلتھابیة للدماغ  التھاب ال

 عملیة الزرع ممنوعة.
في حالة وقوع ضرر شدید األذن الداخلیة، فإنھ یجب االفتراض أن لم یعد ھناك أي بقایا السمع، لذا یجب أال نضیع مزیدا من الوقت  

  والقیام بعملیة الزرع فورا للحصول على أفضل النتائج في مجال تنمیة السمع والنطق عند األطفال.

  



 التكالیف
 تقوم شركات التأمین الصحي بدفع تكالیف المعینات السمعیة وأنظمة غرسات القوقعة وغیرھا من األنظمة السمعیة.

یمكن توفیر لجمیع مرضى عیادة األنف واألذن الحنجرة التابعة لكلیة الطب في جامعة ھانوفر، األنظمة السمعیة المغروسة لغرسة 
معیة المغروسة كلیا أو جزئیا وذلك باالتفاق بین العیادة وشركات التأمین الصحي.القوقعة وغیرھا من األنظمة الس  

 تتضمن ھذه األنظمة غرسات القوقعة، وغرسات األذن الوسطى ، غرسات التوصیل العظمي وغرسات جذع الدماغ السمعیة.
DHZعلى مدى السنوات الماضیة، أثبتت عیادة األنف والحنجرة و الرائدة الدرایة والخبرة في جمیع أنحاء العالم بالتزاماتھا الدولیة  

مع زراعة القوقعة في المرضى، وكذلك في مجال البحوث العلمیة. وباإلضافة إلى ذلك، فقد وسعت أیضا التطبیق السریري والتنمیة 
 العلمیة لألنظمة بدیل السمع التقلیدیة وزرع جزئیا.

عداد المرضى المتزاید. لھذا السبب، وقد أكدت جمیع شركات التأمین الصحي الرعایة السریریة مستقرة وناجحة، كما یتضح من أ 
ثقتھم لسنوات في حقیقة أنھ، بغض النظر عن المیزانیة الكبیرة الالزمة لتأمین ھذه األجھزة، اال أنھم سیقومون بتأمینھا لكل المرضى 

.الذین ھم بحاجة لھا وذلك باالعتماد على نتائج التقییم السمعي الكامل  
بشأن النقص المحتمل في الخدمات المغطاة من قبل شركات التأمین ، اال أنا العیادة األذنیة في كلیة الطب لجامعة ھانوفر تؤكد على 

 أن المرضة المصابیت بضعف سمع یحصلون دوما على خدمات الرعایة األساسیة والالزمة لعالج ضعف السمع.
، ھي التقنیات الجراحیة المطورة في ھانوفر خصیصا من أجل القیام بزرع كل المرضى من النقاط األساسیة التي تم التركیز علیھا

 باألجھزة السمعیة الالزمة لھم.
باالضافة الى ذلك قام البروفسور لینارز  وفریقھ من األخصائین بتطویر أحدث التقنیات الجراحیة والطبیة لتأمین احتیاجات جمیع 

ة السمعیة. وھذا ما یجعل عیادتنا متمیزة على مستوى ألمانیا كلھا.المرضى مھما بلغ صعوبة وشدة الحال  

 

  

 

 

 


