Δεν γνωρίζω βαρήκοους ανθρώπους. Τι θα σημαίνει για το παιδί
μου όταν μεγαλώσει;
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καμία εμπειρία με τη βαρηκοΐα.
Ένας πατέρας ίσως να σκέφτεται: «Θα μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο
ο γιος μου; Παίζουν ποδόσφαιρο οι βαρήκοοι;»
Τα βαρήκοα παιδιά πάνε σχολείο, ασχολούνται με τον
αθλητισμό, συμμετέχουν σε απογευματινά εργαστήρια, πολλά συνεχίζουν τις σπουδές τους σε
τεχνικές σχολές ή πανεπιστήμια ή δουλεύουν
αμέσως μετά το σχολείο. Μερικά σχόλια από
γονείς βαρήκοων παιδιών είναι τα εξής:
«Είναι ένα αξιαγάπητο αγόρι (την περισσότερη ώρα) με μεγάλη αποφασιστικότητα και
πολύ δυνατό χαρακτήρα, που πανηγυρίζει το
ίδιο ξεκάθαρα και δυνατά όπως όλοι οι
άλλοι στο γήπεδο.»
«Θυμάμαι στην αρχή αναρωτιόμουν πώς θα
ήταν η ζωή της μεγαλώνοντας.
Θα μπορούσε να κάνει ότι και οι πιο μεγάλες
αδελφές της; Σήμερα, 2 χρόνια μετά, έχει
μια φυσιολογική ζωή, συμμετέχει σε όλες τις
δραστηριότητες που κάνουν οι αδελφές της
όπως χορό, μπάσκετ, θέατρο, φοιτά σε κανονικό σχολείο. Είναι ένα χαρούμενο και γεμάτο αυτοπεποίθηση παιδί».

Όταν ο ακουολόγος μου είπε ότι το παιδί μου έχει απώλεια ακοής,
ήμουν πολύ σοκαρισμένη. Νιώθουν όλοι οι γονείς έτσι;
Ο κάθε γονιός αντιδρά διαφορετικά, νιώθει διαφορετικά. Να πώς μία
μητέρα περιγράφει τα συναισθήματά της: «Όταν είδαμε τον ακουολόγο, ο κόσμος μας κατέρρευσε. Μας είπε ότι το παιδί μας έχει σοβαρή
απώλεια ακοής».
Παρόλα αυτά, θυμάται επίσης: «Τα λόγια του ακουολόγου, καθώς
έφευγα από την κλινική, με συνοδεύουν από τότε και μου δίνουν τη
δύναμη να είμαι θετική. Είπε: “Απλά να θυμάστε ότι το μικρό αγόρι,
με το οποίο πηγαίνετε σπίτι, είναι το ίδιο με αυτό το οποίο ήρθατε
εδώ”».
Άλλος γονιός θυμάται να του είχε λεχθεί: «Μην ξεχνάτε ότι πρώτα
από όλα είναι παιδί». Λέει: «Το βρήκα πολύ δύσκολο εκείνο το διάστημα, επειδή το μόνο που μπορούσαμε να δούμε ήταν η απώλεια
ακοής του. Τώρα αρχίζω να κατανοώ ότι είναι αλήθεια. Είναι πρώτα
από όλα ένα μικρό αγόρι και η απώλεια ακοής του είναι μόνο ένα μικρό εμπόδιο».
Ό,τι και να αισθάνεστε, είναι αποδεκτό! Μοιραστείτε τα συναισθήματά σας και δεχθείτε στήριξη για να μπορέσετε να αντεπεξέλθετε.

Από πού μπορώ να πάρω στήριξη;
Ο ωτορινολαρυγγολόγος μαζί με τον ακουολόγο σας θα συνεχίσουν
να σας παρέχουν στήριξη και καθοδήγηση για το κάθε βήμα στον
κατάλληλο χρόνο!
Θα σας φέρουν επίσης σε επαφή με τον Ειδικό Εκπαιδευτικό για
παιδιά με Απώλεια Aκοής που είναι εξειδικευμένος για να στηρίζει
την οικογένεια αμέσως μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης.
Ο ρόλος αυτού του Ειδικού είναι να στηρίξει εσάς, το παιδί σας και
την ευρύτερη οικογένεια. Θα σας επισκεφθεί στο σπίτι σας σε
χρόνο βολικό για σας και το παιδί. Θα απαντήσει ερωτήσεις που
δυνατόν να έχετε σχετικές με την Απώλεια Ακοής του παιδιού σας
και θα σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με το παιδί σας. Θα σας
επισκέπτεται συστηματικά και θα σας δίνει πρακτικές συμβουλές
για την εξέλιξη του παιδιού σας. Θα σας φέρει επίσης σε επαφή με
άλλους Ειδικούς που θα χρειαστείτε στην πορεία όπως
κοινωνιολόγο, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή. Μπορεί επίσης να σας
φέρει σε επαφή με άλλες οικογένειες με παιδιά με Απώλεια Ακοής
που πέρασαν ήδη από αυτό το στάδιο.
Υπηρεσίες Υγείας
Υπουργείο Υγείας – www.moh.gov.cy – (+357) 22 605300/301
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας – Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική –
Τηλ: (+357) 22 603000/551/661/508
Παιδιατρική Εταιρία Κύπρου – Τηλ: (+357) 22 316874, 22 316812
Κοινωνικές Υπηρεσίες – Δημόσιο Βοήθημα – Επιχορηγήσεις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας – www.mlsi.gov.cy/sws
Κεντρικά: (+357) 22 406709
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες –
www.mlsi.gov.cy/dsid – (+357) 22 815 015
Εκπαίδευση – Ενημέρωση
Συμβουλευτικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Ακοής Σχολής Κωφών –
Τηλ: (+357) 99740349
Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων–
www.speechtherapy.org.cy – Τηλ: (+357) 22 660611, 7000 0014,
Βρείτε οικογένειες με παρόμοιες εμπειρίες
Παγκύπριος Σύνδεσμος Γονέων Παιδιών με Απώλεια Ακοής

Διεπιστημονική Ομάδα ανίχνευσης και αποκατάστασης
παιδικής βαρηκοΐας
Ωτορινολαρυγγολογική Kλινική Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Το παιδί σας έχει
απώλεια ακοής
Πληροφορίες για γονείς

Το παιδί σας έχει απώλεια ακοής
Οι γονείς και οι οικογένειες έχουν πολλές απορίες όταν
ανακαλύπτουν ότι το παιδί τους έχει απώλεια ακοής. Αυτό το
ενημερωτικό έντυπο στοχεύει να λύσει ορισμένες από τις απορίες
σας και να σας πληροφορήσει για τη στήριξη που μπορείτε να
πάρετε εσείς και το παιδί σας. Επιπλέον, δίνει λεπτομέρειες για το
πού μπορείτε να αποταθείτε για περισσότερες πληροφορίες.
Το παιδί μου δεν πέρασε τους ακουολογικούς ελέγχους. Αυτό
σημαίνει ότι δεν μπορεί να ακούσει κανέναν ήχο;
Είναι πολύ απίθανο το παιδί σας να μην μπορεί να ακούσει
κανέναν ήχο. Η «απώλεια ακοής» και η «βαρηκοΐα» είναι οι
επικρατέστεροι όροι που δηλώνουν τη δυσκολία ενός ατόμου να
ακούσει ομιλία. Υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί και είδη απώλειας
ακοής.
Αν δεν είστε σίγουροι για την απώλεια ακοής του παιδιού σας,
ρωτήστε τον ακουολόγο ή τον σύμβουλο εκπαιδευτικό σας.
Μπορούν να σας εξηγήσουν τις ακουολογικές εξετάσεις του
παιδιού. Μπορούν επίσης να σας εξηγήσουν ποιους ήχους μπορεί
να ακούσει το παιδί και ποιους όχι.
Μας έχουν πει ότι το παιδί μας έχει νευροαισθητήρια απώλεια
ακοής! Τι σημαίνει αυτό?
Νευροαισθητήρια απώλεια ακοής είναι απώλεια ακοής, η οποία
προκαλείται από δυσλειτουργία του εσωτερικού μέρους του
αυτιού, που ονομάζεται κοχλίας, ή του ακουστικού νεύρου.
Το αυτί αποτελείται από τρία μέρη: Το εξωτερικό αυτί, το μεσαίο
αυτί και το εσωτερικό αυτί. Κάθε μέρος του αυτιού έχει και
διαφορετικό ρόλο να διαδραματίσει στην ακοή.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τυμπανική μεμβράνη
Αλυσίδα οσταρίων
Ημικύκλιοι σωλήνες
Ακουστικό νεύρο
Ακουστικός πόρος
Ευσταχιανή σάλπιγγα
Κοχλίας
Πτερύγιο.

Γιατί το παιδί μου έχει απώλεια ακοής;
Τα περισσότερα παιδιά με ακουστική απώλεια γεννιούνται σε
οικογένειες που δεν έχουν εμπειρία ή ιστορικό βαρηκοΐας. Απώλεια
ακοής μπορεί να προκληθεί από διάφορες αιτίες, οι οποίες
περιλαμβάνουν γενετικούς παράγοντες, επιπλοκές στον τοκετό, πρόωρη
γέννα, μολύνσεις, όπως η ερυθρά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και
παιδικές ασθένειες, όπως μαγουλάς (παρωτίτιδα), ιλαρά και
μηνιγγίτιδα. Δεν είναι πάντα εφικτό να διαπιστωθεί η αιτία της
απώλειας ακοής. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τις αιτίες της
απώλειας ακοής, επικοινωνήστε με τον ωτορινολαρυγγολόγο και τον
ακουολόγο σας.

Ο ακουολόγος μού είπε ότι το παιδί μου έχει απώλεια ακοής στις
ψηλές συχνότητες. Τι σημαίνει αυτό;
Οι διάφοροι ήχοι έχουν διαφορετική ένταση και συχνότητα. Το
βρέφος σας μπορεί να ακούει κάποιες συχνότητες του ήχου
καλύτερα από κάποιες άλλες ή η απώλεια ακοής του μπορεί να
επηρέασε όλες τις συχνότητες στον ίδιο βαθμό.
Εάν το παιδί σας δυσκολεύεται να ακούσει τις ψηλές συχνότητες,
τότε αυτό θα χαρακτηριστεί ως απώλεια ακοής στις ψηλές
συχνότητες. Αυτό σημαίνει ότι ακούει καθαρά κάποιους ήχους της
ομιλίας, ενώ κάποιους άλλους δεν μπορεί να ακούσει
Υπάρχουν επίσης διαβαθμίσεις της απώλειας ακοής. Αυτές
περιγράφονται ως ελαφριά, μέτρια και σοβαρή απώλεια ακοής. Ο
ακουολόγος σας και ο ειδικός εκπαιδευτικός σας θα μπορούν να
σας εξηγήσουν με λεπτομέρεια ποιους ήχους μπορεί να ακούσει το
παιδί και ποιους μπορεί να δυσκολεύεται να ακούσει.
Τι είναι η απώλεια ακοής αγωγιμότητας;
Αυτό σημαίνει ότι ο ήχος δεν μπορεί να περάσει από το εξωτερικό
και μεσαίο αυτί στο εσωτερικό αυτί. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί
π.χ. να προκληθεί από χρόνια κρυολογήματα η/και υπερτροφία των
αδενοειδών («κρεατάκια»), τα οποία δημιουργούν συλλογή υγρού
στα αυτιά. Αυτό είναι συχνό φαινόμενο και συνήθως η απώλεια
ακοής δεν είναι μόνιμη.
Τα παιδιά με νευροαισθητήρια απώλεια ακοής μπορεί να έχουν
προσωρινά και απώλεια ακοής αγωγιμότητας. Αυτό λέγεται
μεικτή απώλεια ακοής.
Θα πρέπει το παιδί μου να φορά ακουστικά;
Ο ωτορινολαρυγγολόγος θα συζητήσει μαζί σας το θέμα και, εάν το
παιδί σας χρειάζεται ακουστικά, ο ακουολόγος θα πάρει καλούπια
από το αυτί του παιδιού για να έχει το ακριβές σχήμα και μέγεθος.
Αυτά τα καλούπια θα χρησιμοποιηθούν για να κατασκευαστούν τα
εκμαγεία που θα είναι εφαρμοσμένα στο ακουστικό. Το εκμαγείο
είναι το μέρος του ακουστικού,
το οποίο εφαρμόζει μέσα στο
αυτί του παιδιού. Όταν τα εκμαγεία θα είναι έτοιμα, θα κλείσετε ένα ραντεβού με τον ακουολόγο σας για να εφαρμόσει τα
ακουστικά στο παιδί σας. Τα
ακουστικά δε θα προκαλέσουν
πόνο ή αναστάτωση στο παιδί.
Το παιδί θα έχει περισσότερο
όφελος από τα ακουστικά όταν
τα φορά συστηματικά. Ο ακουολόγος και ο σύμβουλος εκπαιδευτικός θα σας βοηθήσουν να
κάνετε την καλύτερη δυνατή
χρήση του ακουστικού.

Πού θα πάει σχολείο το παιδί
μου;
Τα περισσότερα
παιδιά με
απώλεια ακοής πηγαίνουν στα
τοπικά Δημόσια σχολεία. Κάποια
παιδιά πηγαίνουν στα Δημόσια
σχολεία της γειτονιάς τους με
στήριξη
από
εξειδικευμένο
προσωπικό και κάποια πηγαίνουν
σε Ειδική Σχολή Κωφών. Είναι
σημαντικό το παιδί σας να πάρει
τη σωστή στήριξη σε ένα σχολείο
που θα καλύπτει τις προσωπικές
του ανάγκες. Στη φάση που θα
πρέπει να αποφασίσετε για το
Σχολείο που θα φοιτήσει το παιδί,
θα έχετε ενημέρωση και καθοδήγηση από το σύμβουλο
εκπαιδευτικό που θα παρακολουθεί μαζί με σας την ανάπτυξη και
την πρόοδο του παιδιού σας!
Πώς θα επικοινωνώ με το παιδί μου;
Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι, με τους οποίους τα παιδιά με απώλεια ακοής μπορούν να μάθουν να επικοινωνούν! Κάποια
παιδιά θα μάθουν να χρησιμοποιούν ομιλία, ενώ κάποια άλλα θα
μάθουν να χρησιμοποιούν νοηματική, και κάποια θα μάθουν με ένα
συνδυασμό των δύο μεθόδων! Όπως ακριβώς και στα ακούοντα παιδιά, είναι ωφέλιμο η επικοινωνία να ξεκινά από τις πρώτες μέρες της
ζωής του παιδιού!.
Στην αρχή της ζωής του, το μυαλό ενός παιδιού αναπτύσσεται πολύ
γρήγορα. Το νεογέννητο παιδί από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής
του χρησιμοποιεί τα αυτιά, τα μάτια και τις άλλες αισθήσεις του για
να μάθει για τον κόσμο γύρω του. Ακούγοντας και παρακολουθώντας
μαθαίνουν ότι οι κινήσεις και οι ήχοι έχουν νόημα. Μαθαίνουν επίσης να εκφράζουν αυτά που νιώθουν με νοήματα και ήχους τους
πρώτους μήνες της ζωής τους και αργότερα με γλώσσα.
Μέχρι τους 12 μήνες τα περισσότερα παιδιά καταλαβαίνουν πολλά
από αυτά που ακούν και ξεκινούν να λένε μερικές λέξεις.
Οι γονείς των παιδιών με απώλεια ακοής χρειάζονται άμεση εξειδικευμένη βοήθεια για να μάθουν να επικοινωνούν με το παιδί τους!
Τα παιδιά, των οποίων οι οικογένειες λαμβάνουν βοήθεια και που
εφαρμόζονται τα ακουστικά πριν από τους 6 μήνες, συχνά μπορούν
να μάθουν τη γλώσσα με τον ίδιο ρυθμό όπως και οι ακούοντες. Η
επιτυχία τους εξαρτάται από τη χρόνια φροντίδα που λαμβάνουν
από τα μέλη της οικογένειάς τους και τους ειδικούς.

