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Η κοχλιακή εμφύτευση αποτελεί μέχρι σήμερα τον πλέον 
ενδεδειγμένο τρόπο αποκατάστασης της ακοής νηπί-

ων με νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα υψηλών συχνοτήτων. Σε 
μελέτες αναφέρεται ως αναγκαία σε περιστατικά με μεγάλες 
απώλειες ακοής που ξεκινούν από τα 2Κ Hz (Roup & Noe, 
2009), ενώ άλλες για το εύρος συχνοτήτων μεταξύ 4Κ και 8Κ 
Hz (Robinson, Baer & Moore, 2007). Στόχος μιας επιτυχημένης 
τοποθέτησης ενός κοχλιακού εμφυτεύματος αποτελεί η διά μέ-
σου των ακουστικών ερεθισμάτων επαύξηση της αντιληπτικής 
ικανότητας για την κατάκτηση της ομιλίας, πρώτα, και έπειτα 
για την ανάπτυξη της ομιλίας αυτών των παιδιών.

Μέσω του κοχλιακού, ο ήχος μεταδίδεται μέσω του αέρα 
και μπορεί να διακριθεί ως προς την ένταση, τη χροιά και τη 
συχνότητά του. Η συχνότητα είναι αυτή που αναφέρεται στον 
αριθμό των δονήσεων/sec και εξαρτάται από τη συχνότητα 
αλλά και το εύρος της δόνησης. Μέσω του ΚΕ η Λογοθεραπεία 
στοχεύει στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει 
η συσκευή, με δυνατότητες καλύτερου προσανατολισμού στον 
χώρο, βελτιωμένης επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ή παρουσίας 
θορύβου (υψηλά επίπεδα θορύβου προκαλούν ακόμα και μό-
νιμες βλάβες στον μηχανισμό ακοής, βλ. Γράφημα 1), αλλά και 
καλύτερες δυνατότητες ισορροπίας, ένα έλλειμμα που παρατη-
ρείται σε μονόπλευρη αλλά και αμφίπλευρη νευροαισθητηρια-
κή βαρηκοΐα. Σύμφωνα με το National Institute of Deafness των 
ΗΠΑ, κάθε μακροπρόθεσμη έκθεση σε θόρυβο άνω των 85 dB 
προκαλεί προοδευτική απώλεια ακοής, ενώ μια πιθανή έκθεση 
σε ήχους από 130 dB και άνω προξενεί μόνιμες και άμεσες βλά-
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βες, ενώ ακόμα και η ένταση στα σύγχρονα MP3 player φθάνει 
άνετα τα 100 dB και, συνεπώς, μπορούν να προκαλούν συχνά 
βλάβες στον μηχανισμό ακοής ύστερα από μόλις 15 λεπτά έκ-
θεση [2019, Αύγουστος 16). Ανακτήθηκε από https://www.nidcd.
nih.gov/health/hearing-ear-infections-deafness].

Μέχρι και το 2011 υπολογίζεται ότι περίπου 80.000 νή-
πια και παιδιά έχουν λάβει ΚΕ ως λύση στο πρόβλημα της 
απώλειας ακοής τους, ενώ παιδιά που έχουν λάβει την επίση-
μη διάγνωση για απώλεια ακοής μετά τους πρώτους 6 μήνες 
ζωής, θα εμφανίσουν χαρακτηριστικά γλωσσικής καθυστέρη-
σης σε διάφορα υποσυστήματα της γλωσσικής ανάπτυξης. Η 
πρόγνωση της γλωσσικής ανάπτυξης καθίσταται ιδιαιτέρως 
δυσχερής όταν η τοποθέτηση του ΚΕ γίνει από τα τρία έτη και 
έπειτα. Σύγχρονα δεδομένα δείχνουν πως όσα παιδιά λαμβά-
νουν ΚΕ πριν από την ηλικία των δύο ετών, με μέσον όρο καθα-
ρών τόνων (PTA) άνω των 65 dB HL πριν από το χειρουργείο 
και χωρίς άλλες δυσκολίες, θα έχουν την καλύτερη πρόγνωση 
για την πορεία της γλωσσικής τους ανάπτυξης.

Υπάρχουν, μάλιστα, μελέτες που υποστηρίζουν πως η κο-
χλιακή εμφύτευση πριν από τους 12 πρώτους μήνες ζωής ωφέ-
λησε επικοινωνιακά περισσότερο σε σύγκριση με όσα βρέφη 

Γράφημα 1. Απεικόνιση έκθεσης σε υψηλά επίπεδα θορύβου σε αντιστοιχία του 
επιτρεπτού χρονικού διαστήματος παραμονής στον θόρυβο.
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εμφυτεύθηκαν μετά τους 12 μήνες, αφού η πρώτη ομάδα έδειξε 
καλύτερες επιδόσεις στον αντιληπτικό και γλωσσικό τομέα 
από τη δεύτερη ομάδα. Τα αποτελέσματα, μάλιστα, των συμ-
μετεχόντων της πρώτης ομάδας ήταν συγκρίσιμα με βρέφη 
αντίστοιχης ηλικίας φυσιολογικής ακοής. Σε αντίστοιχα συ-
μπεράσματα κατέληξαν και οι Holt και Svirsky (2008).

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία ΩΡΛ, αλλά και την 
Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων (2017), ο Πρώιμος Ανιχνευ-
τικός Έλεγχος Ακοής των Νεογνών (Newborn Infant Hearing 
Screening Program) πραγματοποιείται στα περισσότερα νεο-
γνά πλέον και αποκαλύπτει μια σημαντική απώλεια ακοής σε 
ποσοστό 1%–2%. Η έρευνα, μάλιστα, των Yoshinaga-Itano και 
Sedey (2000) ανέδειξε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ υψηλού 
επιπέδου γλωσσικής ικανότητας και της έγκαιρης παρέμβα-
σης. Γι’ αυτά τα παιδιά γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπί-
σουν τις σημαντικές τους απώλειες ακοής πριν από την ηλικία 
των 6 μηνών, διότι μελέτες έδειξαν ότι η αποκατάσταση της 
ακοής πριν από αυτήν την ηλικία συμβάλλει καταλυτικά στην 
ανάπτυξη ομιλητικών ικανοτήτων συγκρίσιμων με εκείνες των 
παιδιών φυσιολογικής ακοής (Yoshinaga-Itano, Sedey, Coulter 
& Mehl, 1998).

Σε αντίθετη περίπτωση, μια διάγνωση σοβαρής βαρηκοΐ-
ας σε ηλικία των 2 ή 3 ετών, όπως συνέβαινε παλαιότερα, θα 
λειτουργήσει αρνητικά, επηρεάζοντας μελλοντικά την ομιλία 
και τη γλώσσα γενικότερα, αλλά και τις γνωστικές ικανότη-
τες του παιδιού. Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα της μελέτης 
των Ching και συν. (2017) που διερεύνησαν την επίδραση της 
χρονολογικής ηλικίας στην παρέμβαση αλλά και την έγκαιρη 
διάγνωση της βαρηκοΐας σε τομείς της γλωσσικής ανάπτυξης. 
Τα συμπεράσματά τους βασίστηκαν σε 350 παιδιά και κατέλη-
ξαν πως τα οφέλη της έγκαιρης παρέμβασης για τη γλωσσική 
ανάπτυξη αυξάνονται καθώς ο βαθμός απώλειας της ακοής 
επίσης αυξάνεται. Για παράδειγμα, καλύτερες επιδόσεις στον 
γλωσσικό τομέα σημειώθηκαν σε παιδιά με ΚΕ ηλικίας 6 μη-
νών, έναντι εκείνων που έλαβαν ΚΕ στους 24 μήνες. Συσχέτιση 
μεταξύ του Πρώιμου Ανιχνευτικού Ελέγχου Ακοής και οφέλους 
στην αντίληψη της γλώσσας βρήκε και η μελέτη των Kennedy 
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και συν. (2006). To 2008 δημοσιεύθηκαν τα πρώτα ευρήματα 
που επιβεβαίωσαν τα οφέλη του συγκεκριμένου ελέγχου ακοής 
για τη γλωσσική ανάπτυξη, τόσο για την αντίληψη όσο και 
για την παραγωγή (Nelson, Bougatsos & Nygren, 2008), αλλά 
συνεχίστηκαν και αργότερα (Ching και συν., 2017).

Oι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται σε 
σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα, όπως αυτά, έχουν δημο-
σιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές την καθημερι-
νή κλινική παρέμβαση αλλά και κλινικά ευρήματα. Η ειδική 
λογοθεραπευτική αποκατάσταση που απευθύνεται σε παιδιά 
με ΚΕ τελικό στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
παιδιών, εφόσον η επικοινωνιακή τους ικανότητα είναι χαμη-
λότερη σε σύγκριση με τη χρονολογική τους ηλικία. Θα πρέπει 
η ακοή να γίνει μέρος της καθημερινότητας του παιδιού και να 
μην περιοριστεί μόνο στην κλινική πράξη για τις 1–2 ώρες της 
εβδομάδας που παρέχεται υπηρεσία.

Θα πρέπει σε αυτό το στάδιο να θυμόμαστε ότι επιδημιο-
λογικά στοιχεία δείχνουν πως το 90% των παιδιών με σοβαρές 
ή πολύ σοβαρές απώλειες ακοής προέρχονται από οικογένειες 
ακουόντων και μέσο επικοινωνίας τον προφορικό λόγο (Mitch-
ell & Karchmer, 2004). Πρόκειται για εξαιρετικά σημαντικές 
παραμέτρους για τη λήψη της κατάλληλης συμβουλευτικής και 
την επιλογή του σωστού εκπαιδευτικού μοντέλου επικοινω-
νίας, διότι βασικός στόχος των οικογενειών που προχωρούν 
στην ΚΕ είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και η έντα-
ξη του παιδιού με νευροαισθητήρια βαρηκοΐα στο κανονικό 
σχολείο με φυσιολογικά ακούοντα παιδιά (Crowe, Fordham, 
McLeod & Ching, 2014). Το μοντέλο ανάπτυξης προφορικού 
λόγου επελέγη από τους γονείς και στη μελέτη των Li και 
συν. (2003). Συνεπώς, αυτά τα παιδιά έχουν στερηθεί για πολύ 
μεγάλο χρονικό διαστήματα την πρόσληψη ακουστικών πληρο-
φοριών, με συνέπεια να αδυνατούν να κατανοήσουν την ομιλία. 

Υπόβαθρο
Βασική γνώση του ειδικού λογοθεραπευτή για τη διαχείριση 
αυτών των περιστατικών που θα αναλυθούν στο παρόν έργο 
είναι η κατανόηση του τι σημαίνει απώλεια ακοής.  ∆ηλαδή, ο 
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λογοθεραπευτής, προτού περάσει σε πιο σύνθετα ζητήματα, 
όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, θα πρέπει να γνωρί-
ζει τη σοβαρότητα κάθε βαρηκοΐας, τον τύπο της βαρηκοΐας 
και τον βαθμό απώλειας ακοής, αλλά και, κυρίως, πώς αυτά 
συνδέονται με την αναγνώριση της ομιλίας. Μια απώλεια με 
PTA στα 40 dB HL με ταυτόχρονη παρουσία θορύβου θα πρέ-
πει να γνωρίζουμε ότι μπορεί να μειώσει μέχρι και 50% την 
αναγνώριση λέξεων-στόχων. Αν, μάλιστα, η απώλεια αφορά 
περισσότερο στις υψηλές συχνότητες, θα επηρεαστεί περισ-
σότερο η αναγνώριση των συμφώνων. Με μια απώλεια ακοής 
μεταξύ 41 και 55 dB HL και χωρίς ακουστικό βοήθημα χάνεται 
μέχρι και το 75% της ομιλίας του πομπού με PTA στα 40 dB 
HL, ενώ με PTA 50 dB HL μπορεί ο δέκτης να μην καταλάβει 
το μεταβιβαζόμενο ομιλητικό μήνυμα, ακόμα και σε ποσοστό 
που αγγίζει το 100%. Αντίστοιχες σοβαρές απώλειες του με-
ταβιβαζόμενου μηνύματος εμφανίζονται και με απώλεια ακοής 
που φθάνει τα 70 dB HL. Με απώλεια ακοής που φθάνει τα 
90 dB HL το άτομο δεν ακούει ούτε φωνές, ενώ αντιλαμβάνε-
ται μόνο πολύ δυνατούς ήχους. Μόνο με ακουστικό βοήθημα 
θα μπορεί να αναγνωρίζει ομιλία και να ανιχνεύει περιβαλ-
λοντικούς ήχους. Τέλος, με απώλειες άνω των 90 dB HL το 
άτομο αντιλαμβάνεται τους ήχους ως δονήσεις και, συνεπώς, 
το άτομο θα βασίζεται περισσότερο στην όρασή του για την 
αναγνώριση της ομιλίας (Tye-Murray, 2020).

Χωρίς αυτές τις βασικές ακοολογικές γνώσεις, δεν θα μπο-
ρέσει να συνδυάσει αυτές τις γνώσεις με την επικοινωνία, ένα 
ζήτημα που απαιτεί συνδυασμό γνώσεων από διάφορες επι-
στήμες (Ακουστική, Επιστήμες Ομιλίας, Φωνητική, Ανατομία, 
Φυσιολογία) και είναι, συνεπώς, μια σύνθετη διαδικασία, 
όπως θα αναλυθεί και παρακάτω. Ο/Η λογοθεραπευτής/τρια 
θα πρέπει να μπορεί να διαβάσει το ακοόγραμμα και έπειτα, με 
τη βοήθεια των παρακάτω πληροφοριών, θα μπορεί να κατα-
νοήσει τις πληροφορίες που αυτό μεταφέρει για την αντίληψη 
του λόγου. Θα μπορέσει, έτσι, να κατανοήσει τις ακουστικές 
δυνατότητες, αδυναμίες και τα ακουστικά υπόλοιπα, ενώ θα 
μπορεί να σχεδιάσει τους θεραπευτικούς στόχους.

Το παρόν έργο αφορά στην ομάδα των προγλωσσικών παι-


