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Postępowanie u dzieci ze wszczepami ślimakowymi
Management of children with cochlear implants
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Program implantów ślimakowych składa się z części diagnostycz-
nej, chirurgicznej i opieki pooperacyjnej, obejmującej ustawienie 
systemu implantu ślimakowego i działania rehabilitacyjne w od-
niesieniu do rozwoju mowy i języka. W pracy opisano kolejne 
etapy opieki nad dziećmi po wszczepieniu implantu ślimako-
wego, opracowane w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. 
Autorzy podkreślają, że program opieki nad dziećmi przed i po 
wszczepieniu implantu ślimakowego powinien mieć charakter 
kompleksowy, obejmujący różne płaszczyzny interdyscyplinar-
nych działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Doświadczenia 
pokazują, że wyłącznie ścisła współpraca, wymiana spostrzeżeń 
pomiędzy specjalistami oraz wspólne prowadzenie działań 
terapeutycznych są gwarancją efektywnej rehabilitacji, w kon-
sekwencji prowadzącej do umiejętności podejmowania komu-
nikacji słownej przez dziecko. Planowanie programu rehabilitacji 
słuchu i mowy u każdego dziecka przeprowadza się w sposób 
indywidualny, z uwzględnieniem odrębności osobniczych oraz 
możliwości i potrzeb pacjenta. Podstawowym zadaniem progra-
mu rehabilitacji, pozwalającej rozwinąć sprawność interpretacji 
wrażeń słuchowych jest wskazanie dziecku najkrótszej drogi do 
opanowania słuchowej percepcji mowy.
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Cochlear implant program consists of diagnostic and surgical 
parts and postoperative care that comprise cochlear implant 
fi tting and rehabilitation treatment of speech and language. 
The paper presents successive stages of care over children 
pre and after cochlear implantation elaborated in the Institute 
of Physiology and Pathology of Hearing in Warsaw, Poland. 
The authors stress that the program of care over children 
after cochlear implantation surgery should be comprehensive, 
including multifaceted interdisciplinary therapeutical and reha-
bilitation approaches. Our experience reveals that only close 
collaboration, exchange of observations between specialists and 
collective therapeutical treatment guarantee eff ective rehabilita-
tion and consequently result in restoring verbal communication 
ability of children. Each rehabilitation program is tailored to 
suit individual patient features and needs. The basic aim of the 
rehabilitation program enabling children to develop auditory 
perception abilities is to indicate the shortest way to master 
auditory perception of speech.
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Wstęp

 Zastosowanie implantów ślimakowych stworzy-
ło niewątpliwie szansę dla dzieci niesłyszących na 
nową jakość życia w nieosiągalnym dotąd świecie 
dźwięków, ale też  stało się wielkim wyzwaniem 
dla lekarzy w zakresie opracowania bezpiecznego 
i efektywnego programu terapeutyczno-rehabilita-
cyjnego dla pacjentów. Program leczenia głuchoty 
za pomocą wszczepów ślimakowych został rozpo-
częty w Polsce przez prof. H. Skarżyńskiego w 1992 
roku. Na podstawie doświadczeń własnych zespołu 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) oraz sze-
rokiej współpracy z czołowymi ośrodkami z całego 

świata w latach 1992-1997 powstał Polski Program 
Implantów Ślimakowych [1-4].
 Do dnia dzisiejszego w IFPS wszczepiono im-
plant ślimakowy  u około 2 tysięcy pacjentów, z cze-
go 63% stanowią dzieci. W związki z dynamicznym 
rozwojem myśli technicznej, metod operacyjnych 
oraz wieloletnich doświadczeń klinicznych w kraju 
i za granicą Program ten jest do dnia dzisiejszego 
modyfikowany, zwłaszcza w zakresie kryteriów 
kwalifi kacji pacjentów oraz metod pooperacyjnej 
rehabilitacji.
 Problem uszkodzeń narządu słuchu u dzieci 
stanowi w Polsce, ale również na świecie, wyzwanie 
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dla wielu lekarzy i specjalistów uczestniczących w 
diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji głuchot. Po-
wszechnie bowiem wiadomo, że sprawność narządu 
słuchu jest szczególnie ważna u dziecka nie tylko ze 
względu na rozwój głosu i mowy, ale również ma 
wpływ na rozwój odpowiedniej postawy psychicz-
nej, intelektualnej i poznawczej.
 Komunikowanie się za pomocą przekazów ust-
nych jest najważniejszą i najbardziej zróżnicowaną 
czynnością człowieka. Efektem tego procesu jest 
powstający zespół dźwięków niosących w sobie 
bogactwo informacji osobniczych, semantycznych, 
związanych z treścią wypowiedzi czy emocjonal-
nych, ale przede wszystkim właściwy rozwój dziecka 
i odnalezienie miejsca w świecie dzieci słyszących.
 Prowadzone prace naukowo-badawcze i do-
świadczenia wiodących ośrodków wykazały, że 
wczesne implantowanie stwarza dla dziecka wa-
runki pełniejszego rozwoju mowy [5-8]. Badania 
w zakresie neurofi zjologii wykazują, że optymalna 
faza rozwoju funkcji słuchowej i rozwoju mowy 
dotyczy pierwszych dwóch lat życia dziecka. Doj-
rzewanie centralnej drogi słuchowej rozpoczyna 
się już w okresie życia płodowego, zaś po urodzeniu 
narząd słuchu nadal doskonali się, podejmując swą 
funkcję pod wpływem bodźców otaczającego świata 
zewnętrznego. W tym okresie rozwijają się struktury 
nerwowe odpowiedzialne za rozwój słownictwa 
oraz opanowanie reguł gramatycznych języka. Za-
tem zasadne jest wczesne zastosowanie implantów 
ślimakowych, które umożliwią wykształcenie się 
mózgowej sprawności słyszenia w okresie najwięk-
szej plastyczności mózgu i w konsekwencji rozwój 
mowy zbliżony do etapów rozwoju mowy dziecka 
normalnie słyszącego [9-11].
 zeroko zakrojony program opieki nad pacjen-
tem implantowanym powinien obejmować, oprócz 
rehabilitacji wspomagającej odbiór i kształtowanie 
mowy, psychologiczny aspekt sprawy, pozwalający 
zarówno dziecku, jak i jego rodzinie na odnalezienie 
się w nowej sytuacji.
 Należy podkreślić, że opracowany w IFPS pro-
gram diagnostyczny i rehabilitacyjny oparty jest 
o aktualny stan wiedzy i nauki na ten temat. Nie 
zwalnia to jednak z dalszych poszukiwań nowych 
rozwiązań, które są tematem prac prowadzonych ak-
tualnie wspólnie z kilkoma ośrodkami europejskimi, 
m.in. w Antwerpii, Frankfurcie, Kolonii, Wurzburgu, 
Wiedniu i Innsbrucku. Ostateczny efekt wszczepie-
nia implantu ślimakowego, w szczególności u dzieci, 
zależy od wielu czynników, m.in. od rehabilitacji 
pooperacyjnej. Jest to najtrudniejsza część programu 
implantów ślimakowych. Od niej w dużej mierze 
zależy cały końcowy efekt kosztownego leczenia 
i spełnienie rozbudzonych nadziei. Dla uzyskania 

oczekiwanych efektów w postaci rozwoju mowy 
i języka w przypadku dziecka, ważne jest uzyskanie 
partnerskiej współpracy rodziców [12,13].
 Program Implantów Ślimakowych składa się 
z części diagnostycznej, chirurgicznej i opieki 
pooperacyjnej obejmującej ustawienie systemu 
implantu ślimakowego i działania rehabilitacyjne 
odnoszące się do mowy i języka. Mówiąc zatem 
o kompleksowej opiece nad dziećmi z implantami 
ślimakowymi mamy na myśli długofalowy i wielo-
etapowy program, który rozpoczyna się na etapie 
diagnostyki przedoperacyjnej. Program wymaga 
wspólnych działań wielu specjalistów na różnych 
płaszczyznach i dlatego skupia nie tylko lekarzy 
(audiologów, foniatrów, otochirurgów), ale również 
surdologopedów, psychologów, pedagogów i inży-
nierów biomedycznych [14,15].
 Zdobyte doświadczenia oraz zmiana kryteriów 
kwalifi kacyjnych wpłynęły na bieżący kształt Pro-
gramu Implantów Ślimakowych. Program składa się 
z wysoce specjalistycznych procedur obejmujących 
postępowanie przedoperacyjne, śród- i pooperacyj-
ne.

Postępowanie przedoperacyjne

 Kwalifi kacja pacjentów do wszczepienia implan-
tu ślimakowego – procedura przedoperacyjna ma na 
celu umożliwienie przeprowadzenia wszechstronnej 
diagnostyki, z udziałem specjalistów wielu dziedzin. 
Zadaniem zespołu osób biorących udział w dia-
gnostyce przedoperacyjnej powinno być z jednej 
strony wspomaganie rozwoju pacjenta, głównie w 
odniesieniu do dzieci, z drugiej natomiast profesjo-
nalna pomoc w rozwiązywaniu wielu różnorakich 
problemów. Część diagnostyczna obejmuje program 
badań audiologicznych i testów, które pozwalają 
zakwalifi kować dziecko do operacji, ale jest to 
również ważny etap edukacyjny dla rodzin tych 
dzieci, przygotowujący ich do trudu rehabilitacji 
pooperacyjnej [16,17].
 Procedura przedoperacyjna zawiera takie ele-
menty jak:
1. ocena kliniczna,
2. ocena audiologiczna (określenie ubytku słuchu 

i korzyści z aparatów słuchowych),
3. ocena logopedyczna (określenie poziomu funk-

cjonowania językowego),
4. ocena psychologiczno-pedagogiczna (określe-

nie poziomu ogólnego rozwoju i potencjału 
poznawczego pacjenta oraz czynników środo-
wiskowych).

 Edukacja przedoperacyjna pacjenta i jego rodzi-
ny obejmuje przekazanie wiadomości o możliwo-
ściach leczenia ubytków słuchu, przebiegu operacji 
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i dalszej rehabilitacji, praktyczne informacje doty-
czące systemu implantu ślimakowego oraz pracę nad 
wykształceniem prawidłowej motywacji do podej-
mowania przyszłych zadań. Pacjenci zapoznają się z 
ośrodkiem, personelem oraz innymi użytkownikami 
implantu ślimakowego. W przypadku dziecka okres 
ten sprzyja nawiązaniu z nim kontaktu podczas 
zabawy, biorąc pod uwagę jego stan emocjonalny, 
początkowe obawy i nieufność. Pozwala to lepiej 
poznać cechy dziecka, przezwyciężyć niekiedy po-
czątkowy sprzeciw z jego strony. W wypadku dzieci 
ważne jest wypracowanie poczucia bezpieczeństwa, 
zmniejszenie lęku przed szpitalem i czekającą ope-
racją, stąd wskazane są systematyczne spotkania 
z psychologiem i pedagogiem. Wypracowane na tym 
etapie metody pracy z dzieckiem wykorzystywane 
są następnie w procedurze ustawienia procesora 
mowy.
 Przedoperacyjne i okołooperacyjne przygoto-
wanie psychologiczne, polegające na rozpoznaniu 
sytuacji rodzinnej i środowiskowej dziecka, obej-
muje urealnienie oczekiwań rodziców i dzieci co 
do efektów operacji, wyrobienie właściwej postawy 
i motywacji do późniejszej rehabilitacji, redukcję 
lęku przedoperacyjnego występującego u dziecka 
i u rodziców, stymulację ogólnego rozwoju psy-
chomotorycznego dziecka, podjęcie pracy nad wy-
równaniem defi cytów rozwojowych oraz tworzenie 
prawidłowych postaw rodzicielskich wobec dziecka 
[14].
 W tym czasie rozpoczyna się również terapię 
logopedyczną, która ma na celu przygotowanie 
pacjenta do czekającego go treningu słuchowego 
i treningu komunikowania się z wykorzystaniem 
implantu. Obejmuje ona pracę nad poprawą od-
czytywania mowy z ust, przekazywanie niezbędnej 
wiedzy językowej oraz zapoznanie rodziców dziecka 
ze szczegółowym programem rehabilitacji.
 Kwalifi kacja chorych do wszczepów ślimako-
wych to długi i złożony proces diagnostyczny wy-
magający współpracy wielospecjalistycznego, bardzo 
dobrze przygotowanego zespołu. Powinna być ona 
przeprowadzana wnikliwie, aby nie pominąć żad-
nych istotnych czynników, które mogłyby wpłynąć 
niekorzystnie na okres okołooperacyjny czy poope-
racyjnej rehabilitacji. Zespół diagnostyczny musi 
mieć przede wszystkim na celu dobro pacjenta, 
zasadność i skuteczność wybranego sposobu terapii 
[18-20].
 Od początku realizacji programu implantów 
ślimakowych w Polsce przyjęto model kwalifi kacji 
pacjentów, opracowany na podstawie zasad po-
stępowania stosowanych w czołowych ośrodkach 
w Europie i Stanach Zjednoczonych uwzględniając 
kryteria bezwzględne i względne.

 Kryteria bezwzględne obejmowały następujące 
elementy:
a. pacjent musiał być całkowicie niesłyszący 

lub prawie całkowicie niesłyszący i nie mieć 
żadnych korzyści ze stosowania klasycznych 
aparatów słuchowych,

b. konieczne było wykazanie pozytywnej reakcji 
w teście elektrostymulacji pozaślimakowych 
struktur drogi słuchowej u pacjenta,

c. pacjent dorosły, a w wypadku dziecka jego 
rodzice lub opiekunowie musieli prezentować 
odpowiednią motywację do proponowanego 
programu leczenia, łącznie z długotrwałą reha-
bilitacją pooperacyjną; powinni posiadać moż-
liwości i umiejętności włączenia się w proces 
rehabilitacji słuchu i mowy,

d. otochirurg i zespół diagnostyczno-rehabilitacyj-
ny musieli być przekonani, że chory i jego oto-
czenie zdają sobie sprawę z przebiegu operacji 
i rehabilitacji, a także z możliwości i ograniczeń 
tej metody leczenia.

 Wszystkie kryteria bezwzględne musiały być 
spełnione przed zakwalifi kowaniem chorego do 
zabiegu operacyjnego. Oprócz bezwzględnych kry-
teriów, przy określaniu wskazań do wszczepienia 
implantu, brane były również pod uwagę kryteria 
względne. Były one starannie odnotowywane, 
analizowane, co pomagało w wyznaczeniu indy-
widualnego programu rehabilitacji pooperacyjnej 
i przewidywaniu ostatecznego jej efektu.
 Do kryteriów względnych zaliczano: wiek 
pacjenta, czas, w którym wystąpiła wada słuchu, 
czas trwania ubytku słuchu, stan ucha środkowego, 
ocenę radiologiczną ślimaka, zwłaszcza pod kątem 
ossyfi kacji oraz ocenę ogólnego rozwoju, poziomu 
inteligencji, wykształcenia, poziomu rozwoju mowy 
i języka.
 Kwalifi kacja do operacji wszczepienia implantu 
ślimakowego, zwłaszcza u dzieci, jest trudnym zada-
niem. Wymaga dużych umiejętności, doświadczenia 
klinicznego oraz zorganizowania odpowiedniego 
zaplecza. W ciągu ostatnich lat zmianie ulegało 
podejście do kwalifi kacji najmłodszych dzieci. Ob-
niżył się średni wiek implantacji u dzieci z 6,2 roku 
w latach 1986–1987 do 3,36 w 1993r. i wreszcie do 
4 miesięcy życia w ostatnich latach. Prowadzone 
prace naukowo-badawcze i doświadczenia wiodą-
cych ośrodków wykazały, że wczesne implantowa-
nie stwarza warunki pełniejszego rozwoju mowy. 
W związku z rozwojem technik chirurgicznych, 
technologii elektronicznej, kryteria kwalifi kacji do 
stosowania systemu implantu ślimakowego ulegają 
w ostatnim czasie ciągłej weryfi kacji. Najistotniejszą 
zmianą dotyczącą kwalifi kacji dzieci jest właśnie 
znaczne obniżenie dolnej granicy wieku.
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Diagnoza, a następnie kwalifi kacja pacjenta do 
operacji wszczepienia implantu ślimakowego 
powinna być szczególnie staranna w przypadku 
małego dziecka i uwzględniać indywidualne cechy 
każdego kandydata. Ważny jest w tej części udział 
otochirurga, który przeprowadzał będzie procedurę 
operacyjną u dziecka.
 Podczas pobytu pacjenta związanego bezpo-
średnio z przeprowadzeniem operacji inżynierowie 
kliniczni we współpracy z zespołem otochirurgów, 
przeprowadzają pomiary elektrofizjologiczne, 
których celem jest obiektywna ocena funkcjono-
wania systemu implantu oraz ocena właściwości 
elektrycznych stymulowanej drogi słuchowej [21]. 
Zespół terapeutów przygotowuje wówczas rodziców 
i opiekunów do działań, jakie podejmowane będą 
od chwili pierwszego podłączenia procesora mowy 
i w całym okresie pooperacyjnej rehabilitacji, a są 
to przede wszystkim:
– stała diagnostyka audiologiczna,
– ocena psychoakustyczna i psychofi zyczna słuchu 

elektrycznego,
– rehabilitacja logopedyczna słuchu i mowy,
– opieka surdopedagogiczna nad dzieckiem im-

plantowanym,
– opieka psychologiczna.

Postępowanie pooperacyjne

 Na zakończenie pobytu w szpitalu wyznaczone 
zostają terminy kolejnych wizyt. Program rehabi-
litacji po wszczepieniu implantu ślimakowego jest 
trudny i wieloetapowy, wiąże się częstokroć z 2-3-
dniowymi pobytami stacjonarnymi w klinice. Pierw-
sza wizyta pooperacyjna dotyczy oceny procesu go-
jenia się rany oraz zdjęcia szwów. Pacjent zgłasza się 
wówczas na wizytę jednodniową. Drugi to termin 
pobytu związanego z aktywacją systemu implantu 
ślimakowego, 4 tygodnie po operacji, w warunkach 
2-3-dniowego pobytu stacjonarnego.
 W całym okresie pooperacyjnej rehabilitacji 
audiologicznej przyjmowani implantowani pa-
cjenci mogą korzystać z różnych form pomocy. 
O wyborze odpowiedniej formy wizyty decydują 
przede wszystkim indywidualne potrzeby każdego 
z pacjentów, a zwłaszcza konieczność dokonywania 
zmian parametrów ustawienia procesora mowy, 
dostęp do pomocy rehabilitacyjnej w miejscu za-
mieszkania, potrzeba pomocy psychologicznej lub 
pedagogicznej, np. przy podjęciu decyzji o wyborze 
placówki, w której dziecko realizować będzie obo-
wiązek szkolny czy zmianie metody rehabilitacji, itp. 
Wszystkie wizyty łączy jednak wspólny cel rehabili-
tacji audiologicznej, którym jest stałe promowanie 
wszelkich działań rozwijających lub doskonalących 
umiejętności słuchowe pacjentów.

 Pierwsze dopasowanie procesora mowy stanowi 
początkowy etap terapii. Pobyt pacjenta rozpoczy-
na się konsultacją wstępną, podczas której pacjent 
zostaje zapoznany ze specyfi ką procesu rehabilitacji 
audiologicznej oraz otrzymuje wyczerpujące infor-
macje na temat systemu implantu. Następnie prze-
prowadzana jest konsultacja otolaryngologiczna 
oraz wykonywane są badania audiologiczne, takie 
jak audiometria tonalna i impedancyjna. Kolejne 
badania dotyczą pomiarów poprawności funk-
cjonowania implantu oraz pomiaru właściwości 
elektrycznych tkanek wokół elektrod.
 Na podstawie  wyników badań i pomiarów 
dokonywana jest wstępna aktywacja systemu. Do-
bierane są odpowiednio dla każdego pacjenta war-
tości prądów używanych przez procesor mowy do 
stymulacji nerwu słuchowego. W trakcie aktywacji 
systemu implantu dobierane są takie wartości prądu 
stymulującego nerw słuchowy, aby poprzez wywoła-
nie w nim odpowiednich impulsów zapoczątkować 
trening słuchowy [22-24]. W tym czasie pacjent 
ma całkowite prawo nie rozumieć dźwięków, które 
zaczyna słyszeć dzięki implantowi. Co więcej, musi 
zrozumieć, że pierwsza faza słyszenia bez rozumie-
nia jest konieczna, aby w korze słuchowej zaszły 
odpowiednie procesy, które umożliwią prawidłową 
analizę informacji, a więc w konsekwencji słyszenie 
i rozumienie. Aby to osiągnąć konieczne jest uczest-
nictwo w programie rehabilitacji audiologicznej.
 Proces rehabilitacji audiologicznej rozpoczyna 
się w momencie aktywacji i obejmuje ponowne 
wizyty, w trakcie których wykonywane są badania 
audiologiczne, dopasowywany jest system implantu 
ślimakowego i prowadzone są treningi słuchowe. 
W celu dobrania parametrów stymulacji wykonuje 
się badania psychofi zyczne oraz obiektywne. Na 
podstawie uzyskanych wyników dopasowujemy 
procesor mowy, tak aby stymulacja elektryczna 
powodowała powstanie impulsów neuronalnych, 
które będą pasowały do zmieniającej się pod ich 
wpływem plastycznej kory słuchowej. Cały czas 
podejmowane są również działania terapeutyczne. 
W trakcie aktywacji i w dalszej części opieki reha-
bilitacyjnej działania te dobierane są odpowiednio 
zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
 Ważne jest uświadomienie sobie faktu, że pod-
czas pierwszego dopasowania procesora zarówno 
dziecko, jak i jego rodzice znajdują się w stanie duże-
go napięcia psychicznego. Pierwsza próba jest zawsze 
bardzo trudna, szczególnie w przypadku dziecka, 
z uwagi na jego ograniczoną uwagę i towarzyszący 
lęk. Dopasowywanie nie może odbywać się w po-
śpiechu, zaś wszystkie etapy aktywacji powinny być 
dokładnie wyjaśnione dziecku i rodzicom w sposób 
dostępny i zrozumiały [25].
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 Ze względu na zmiany zachodzące w drodze 
słuchowej pod wpływem elektrostymulacji oraz 
z uwagi na złożoność i dużą ilość prowadzonych ba-
dań i konsultacji, systematyczne wizyty pacjentów 
implantowanych odbywają się według opracowa-
nego protokołu dopasowania procesora mowy (ryc. 
1). Stwarza to warunki do osiągnięcia przez pacjenta 
zarówno korzyści w rozumieniu mowy, jak i poczu-
cia komfortu użytkowania systemu implantu.
 Dotychczas jedyną możliwością zaprogramo-
wania procesora był przyjazd pacjenta do Insty-
tutu Fizjologii i Patologii Słuchu w celu osobistego 
spotkania z inżynierem klinicznym i odbycie sesji 
programowania procesora mowy.
 Często konieczność wizyt w IFPS wiąże się 
z wykonaniem długiej i czasochłonnej podróży od 
miejsca zamieszkania do Instytutu i z powrotem 

tego samego dnia. Pacjent przybywający na wizytę 
jest zmęczony podróżą, co negatywnie odbija się 
na jego możliwościach skupienia się i wiarygod-
nego wykonania badań niezbędnych do uzyskania 
informacji na temat słuchu elektrycznego pacjenta. 
Dopasowanie systemu implantu ślimakowego na 
podstawie wyników tych badań może być więc 
obarczone błędem.
 Rozwój technologii teleinformatycznych umożli-
wił obecnie zastosowanie połączenia internetowego 
do zdalnego dopasowania systemu implantu ślima-
kowego. Dzięki zastosowaniu tej metody, pacjent 
może odbyć wizytę w ośrodku bliższym jego miejscu 
zamieszkania, gdzie wykonane zostaną wszystkie 
niezbędne badania i pomiary, a następnie specjalista 
z IFPS, korzystając z połączenia internetowego, prze-
programuje procesor mowy pacjenta na podstawie 
wyników pomiarów.

Ryc. 1. Procedura dopasowania procesora mowy u dziecka implantowanego

PROTOKÓŁ DOPASOWANIA PROCESORA MOWY
U PACJENTA IMPLANTOWANEGO

Konsultacja wstępna

Ocena dotychczasowego ustawienia
procesora mowy systemu implantu ślimakowego

Badania Obiektywne

Obiektywny pomiar elektrycznie
wywołanego odruchu mięśnia

strzemiączkowego (ESRT)

Pomiar potencjału czynnościowego
nerwu słuchowego (NRT, NRI)

Pomiar elektrycznie wywołanych
potencjałów z pnia mózgu (EABR)

Konsultacja końcowa

Ocena nowego programu
badania audiologiczne

badania psychoakustyczne

Dopasowanie procesora mowy

Dobór parametrów elektrostymulacji:
• poziomów MCL i THR

• ilości aktywnych elektrod
• prędkości stymulacji
• strategii kodowania

• kształtu i współczynnika kompresji

Konsultacje logopedyczne

Trening słuchowy
Ocena korzyści słuchowych

Konsultacje Surdopedagogiczne

Ankiety dotyczące subiektywnej
oceny korzyści słuchowych

Badanie Psychoakustyczne

Pomiar skalowania głośności
Pomiar skalowania głośności

Pomiar rozdzielczości częstotliwościowej
Pomiar rozdzielczości czasowej

Badanie Audiologiczne

Audiometria wolnego pola
Audiometria słowna

Audiometria słowna w szumie
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 Ustawienie procesora mowy pełni kluczową rolę 
w opiece nad pacjentem implantowanym, mając 
decydujący wpływ na jego możliwości słuchowe.
 Program rehabilitacji audiologicznej pacjentów 
po wszczepieniu implantu ślimakowego obejmuje 
następujące etapy:
– nauka wykrywania obecności dźwięku w otocze-

niu lub jego braku – na tym etapie dziecko po-
winno nauczyć się uwarunkowanej odpowiedzi 
na bodziec dźwiękowy,

– różnicowanie (dyskryminacja) – możliwość 
postrzegania podobieństw i różnic pomiędzy 
dwoma lub więcej bodźcami słuchowymi,

– rozpoznawanie (identyfikacja) – możliwość 
określania poprzez powtórzenie, wskazanie, bądź 
napisanie usłyszanych dźwięków mowy,

– rozumienie mowy – możliwość rozpoznawania 
znaczenia mowy poprzez odpowiadanie na 
pytania, wykonywanie poleceń, uczestniczenie 
w rozmowie,

– rozumienie mowy i dźwięków użytecznych na 
tle dźwięków zakłócających.

 Zadania etapu wykrywania dźwięku koncentrują 
się na ćwiczeniu selektywnej uwagi na różnorodnych 
bodźcach słuchowych. Szczególnie ważna jest ocena 
spontanicznej świadomości dźwięku, liczby sygna-
łów akustycznych oraz poszukiwanie i lokalizacja 
źródła dźwięku.
 W następnym etapie rehabilitacji koncentrujemy 
się na kształtowaniu umiejętności różnicowania  
dźwięków, realizując takie  zadania jak wypra-
cowanie zdolności dostrzegania podobieństwa 
i różnicy między poszczególnymi dźwiękami oraz 
różnicowanie jakości akustycznej (rozpoznawanie 
wzorców czasowych, rozpoznawanie różnic w na-
tężeniu dźwięków, rozpoznawanie różnic w barwie 
dźwięków).
 Podczas zajęć ujętych w ramach tego etapu 
pacjenci uczą się kwalifi kowania sygnału akustycz-
nego, opierając się na jego cechach charakterystycz-
nych, np. uczą się rozpoznawania własnego głosu 
oraz głosu terapeuty. Na podstawie doświadczenia 
nabytego podczas ćwiczeń w dyskryminacji możliwe 
jest różnicowanie wzorców różniących się czasem 
i częstotliwością przy odbiorze bodźców akustycz-
nych z otoczenia oraz wypowiedzi słownych. Na 
wstępie oczekuje się tylko odpowiedzi, czy dwa sy-
gnały podane w zestawie zamkniętym są jednakowe 
czy różne. Zwiększenie stopnia trudności osiąga się 
poprzez  zmniejszanie różnicy pomiędzy poszcze-
gólnymi sygnałami, wzrost liczby nadawanych 
szmerów czy głosów, wprowadzenie wypowiedzi 
językowych, stopniowe rezygnowanie z pomocy 
wzrokowej i przechodzenie na odbiór tylko przez 
implant ślimakowy.

 Kolejny etap skoncentrowany jest na umiejęt-
ności określania, czy dane sygnały są takie same. 
Identyfikacja wymaga nie tylko zanalizowania 
dźwięku, ale także odniesienia go do wytworzo-
nych wcześniej wzorców słuchowych. Jest to proces 
długotrwały, szczególnie u dzieci niesłyszących od 
urodzenia, ciągnący się często przez wiele miesięcy, 
a nawet lat. Różnice pomiędzy pacjentami z głu-
chotą wrodzoną lub nabytą przed zakończeniem 
rozwoju mowy a ogłuchłymi w okresie późniejszym, 
zaznaczone już wcześniej, stają się szczególnie wi-
doczne na poziomie identyfi kacji. Osoby z głuchotą 
prelingwalną są pozbawione wrażeń słuchowych. 
Dzięki wszczepowi otrzymały one możliwość od-
bioru bodźców akustycznych. W ich przypadku 
rehabilitacja zmierza w kierunku tworzenia i maga-
zynowania wzorców słuchowych. Nauka polega na 
tworzeniu i rozwijaniu pamięci słuchowej, w której 
będzie można poszukiwać znaczenia usłyszanych 
sygnałów [26,27]. W korzystniejszej sytuacji są pa-
cjenci postlingwalni, którzy mają zachowane wzorce 
słuchowe i słuchowo-ruchowe. Proces rehabilitacji 
na tym etapie sprowadza się do aktualizacji odpo-
wiednich śladów pamięciowych, wytworzonych do 
momentu utraty słuchu. Istniejące wzorce słuchowe 
należy powiązać z nowymi wrażeniami odbieranymi 
poprzez implant. Zachodzi tutaj proces uczenia się 
bazujący na wcześniejszych doświadczeniach. Aby 
ten proces przyśpieszyć, zachęca się do aktywnego 
przebywania w bogatym otoczeniu dźwiękowym. 
Zdolność wykrywania i identyfi kacji dźwięków 
z otoczenia ma ogromne znaczenie dla poprawy 
funkcjonowania w życiu codziennym. W czwartym 
etapie rehabilitacji wprowadza się ćwiczenia iden-
tyfi kacji dźwięków, polegające na wypracowaniu 
przez pacjenta umiejętności określania, co usłyszał, 
na podstawie elementów suprasegmentalnych (czas 
trwania, akcent, intonacja, melodia mowy, rytm) 
i elementów segmentalnych (samogłoski i spółgłoski 
języka polskiego wraz z ich właściwościami, takimi 
jak ustność i nosowość, dźwięczność i bezdźwięcz-
ność, twardość i miękkość, stopień zbliżenia narzą-
dów mowy, miejsce artykulacji).
 Po przejściu tego etapu pacjenci powinni zbliżyć 
się do poziomu zwykłej rozmowy, ale ich umiejęt-
ności w tym zakresie bywają różne. Zależą one od 
stopnia opanowania tzw. mowy biernej, odczyty-
wania mowy z ust oraz nabytych sprawności słu-
chowych.
 Rozumienie mowy jest celem, jaki powinien 
osiągnąć pacjent kończąc piąty etap programu 
rehabilitacji. na tym poziomie zwraca się szcze-
gólną uwagę na rozumienie głównych elementów 
przekazu (słów, zdań, tekstów) oraz wykazanie 
sprawności słuchowo-poznawczej. Należy zazna-
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czyć, że rozumienie mowy za pomocą implantu 
jest ostatecznym, lecz nie zawsze osiągalnym celem, 
do którego zmierza szeroko pojęta rehabilitacja 
audiologiczna. Zdarzyć się może, że pacjent nie bę-
dzie w stanie rozumieć wypowiedzi słownych bez 
pomocy wzrokowej. Etapem kończącym program 
rehabilitacji jest zestaw ćwiczeń kształtujących 
rozumienie mowy i dźwięków użytecznych na tle 
dźwięków zakłócających, czyli w warunkach natu-
ralnego odbioru. W czasie tych zajęć główny nacisk 
jest kładziony na wykazanie sprawności słuchowej 
przy różnych odległościach od źródła dźwięku, 
w obecności dźwięków rozpraszających.
 Doświadczenia pokazują, że wyłącznie ści-
sła współpraca, wymiana spostrzeżeń pomiędzy 
specjalistami oraz wspólne prowadzenie działań  
terapeutycznych są gwarancją efektywnej rehabili-
tacji, w konsekwencji prowadzącej do umiejętności 
podejmowania komunikacji słownej przez dziecko 
[28].
 Program opieki nad dziećmi obejmuje również 
poradnictwo oraz długofalową edukację rodziców 
w zakresie wychowania i treningu słuchowego. 
W tym celu organizowane są spotkania z terapeu-
tami oraz użytkownikami implantów. Ponadto 
rodzinom dzieci zespół terapeutów oferuje różnego 

rodzaju  materiały informacyjne, zestawy sesji reha-
bilitacyjnych na płytach CD, które ułatwią codzien-
ną pracę w rozwijaniu umiejętności słuchowych 
u dziecka.
 Efekt końcowy procedury wszczepienia implantu 
ślimakowego będzie uwarunkowany właściwym 
programem rehabilitacyjnym, zaangażowaniem 
rodziców w wychowanie słuchowe dziecka, konse-
kwentnie prowadzonych działań rehabilitacyjnych 
w warunkach domowych oraz współpracą  ze środo-
wiskiem pedagogicznym, w którym dziecko będzie 
wzrastało.

Podsumowanie

 Program opieki nad dziećmi po wszczepieniu 
implantu ślimakowego powinien mieć charakter 
kompleksowy, obejmujący różne płaszczyzny inter-
dyscyplinarnych działań terapeutyczno-rehabilita-
cyjnych. Planowanie programu rehabilitacji słuchu 
i mowy u każdego dziecka przeprowadza się w spo-
sób indywidualny, z uwzględnieniem odrębności 
osobniczych oraz możliwości i potrzeb pacjenta.
 Podstawowym zadaniem programu rehabilitacji, 
pozwalającej rozwinąć sprawność interpretacji wra-
żeń słuchowych jest wskazanie dziecku najkrótszej 
drogi do opanowania słuchowej percepcji mowy.



128 Otorynolaryngologia  2008, 7(3): 121-128

 17. Allum DJ. Cochlear implant rehabilitation in children and 
adults. Whurr Publishers Ltd, London, 1999.

 18. Geremek A, Skarżyński H, Szuchnik J, Posłuszna-Owcarz 
M, Lorens A, Zawadzki R. Aktualne kryteria do operacji 
wszczepienia implantu ślimakowego. Otolaryngol Pol 
1999; 53(supl. 30): 110–2.

 19. Skarżyński H. Wszczepy ślimakowe – stan obecny i per-
spektywy. Otolaryngol Pol 1999; 53(supl. 30): 45–50.

 20. Waltzman SB, Cohen NL. Cochlear Implants. Thieme, New 
York, Stuttgart: 2000.

 21. Skarżyński H, Piotrowska A, Lorens A, Szuchnik J, Wal-
kowiak A, Śliwa L i wsp. Aplication of electric-acoustic 
 stimulation in patients with profound hearing loss-case 
study. International Congress Seriess, Elsevier 2003; 
291–5.

 22. Lorens A, Śliwa L, Walkowiak A. Zasady ustawiania pro-
cesora mowy w programie rehabilitacji dziecka po wsz-
czepieniu implantu ślimakowego. Audiofonologia 1999; 
15: 151–6.

 23. Lorens A, Piotrowska A, Wąsowski A, Walkowiak A, Skar-
żyński H. Objective metod of peadiatric cochlear implant 
system fi tting. New Medicine 2004; 4(17): 109-11.

 24. Lorens A, Walkowiak A, Czyżewski A, Skarżyński H. Psy-
chophysical measurements in cochlear implant patients. 
Proceedings of 4th European Congress of Oto-Rhino-La-
ryngology Head and Neck Surgery. Jahnke K, Fischer M 
(red.). Monduzzi Editore, Italy, 2000; 1: 131–4.

 25. Lorens A, Śliwa L, Walkowiak A. Principle of speech 
processor fi tting in the programme of rehabilitation of 
children after cochlear implantation. New Medicine 1999; 
3: 33–5.

 26. Gstoettner WK, Hamzavi J, Egelierler B, Baumgartner 
WD. Speech Perception Performance in Prelingually Deaf 
Children with Cochlear Implants. Acta Otolaryngol 2000; 
120: 209–13.

 27. Szuchnik J, Iskra L, Słodownik-Rycaj E, Święcicka A, 
Skarżyński H. Proces nabywania oraz pomiar umiejętności 
słuchowych u pacjentów implantowanych w kolejnych 
etapach rehabilitacji. Audiofonologia 1996; 8: 129–42.

 28. Wilson BS. The future of cochlear implants. British J Audiol 
1997; 31: 205–25


