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 לפרופ' מריק

 מנהל יחידת הבריאות

 האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 םהממשלה, ירושלי קריית

 

 ם -י ,ל"שקבמרכז תעסוקה  הנדון: ביצוע בדיקות איתור לליקוי בשמיעה במסגרת פעילות "יום השמיעה הארצי"

 

ליום השמיעה נערכה פעילות משותפת לנו ולמכללה האקדמית הדסה בירושלים, הקשורה מאי ב 62 -ביום שלישי ה

לוקחים חלק בתי חולים ברחבי הארץ, בתי ספר להפרעות בתקשורת, ובעולם. ביום זה בארץ  הארצי, הנערך מדי שנה

ציוד שיקומי ותומך לאנישם בעלי לקות ארגונים המטפלים ומייצגים אנשים בעלי לקות שמיעה, יבואנים ומפיצים 

 ועוד.שמיעה 

 מטרת הפעילות לעורר את תשומת הלב והמודעות לקשיי שמיעה, על כל גווניו.

נענתה ליוזמתנו לבצע בדיקות שמיעה לאיתור לקויי שמיעה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית  הדסההמכללה האקדמית 

 בירושלים, במסגרת יום השמיעה הארצי. ל"שק ,מרכזב

ברחוב יד , הגיעו למרכז ביום המיועדופעילות המתוכננת נרתמו ל בשקלמרכז התעסוקה ומנהלת  מפקחת המסגרת

והם  95קשורת מדריכות וחמישה סטודנטים שנה ג', מרבית הנבדקים היו מעל לגיל שתי קלינאיות תחרוצים, בירושלים, 

 קיבלו אישור מהמשפחה או ההוסטל שבו הם מתגוררים לביצוע הבדיקה. 

לאחר שיחה קצרה והסבר אישי כל נבדק, הוא נשאל אם מוכן לבצע את הבדיקה ובהמשך עבר את שתי הבדיקות בשני 

 מוקדים שונים. 

 פעולה מצוין, הסטודנטים ביצעו את עבודתם בצורה ראויה להערכה, בסבלנות ובמקצועיות רבה. היה שיתוף

עם אודיומטר נייד תקינות תפקוד האוזן התיכונה  ובדיקה  יבדיקות אשר כללו בדיקת טמפנומטריה לזיהו 95 -צעו כבו

לקוי שרד הבריאות לבדיקות איתור נהלי מ. הבדיקות בוצעו בדומה לסינון ואיתור חשד ללקוי בשמיעהלהמיועדת  

 .שמיעה המבוצעות לילדי כתה א'

 נבדקים אותרו כבעלי צורך בהמשך בירור )בדיקת רופא אאג' ובדיקת שמיעה מלאה, עקב חשד לירידה בשמיעה,  65

נבדקים הציגו תוצאות  39ורק נבדקים לא השלימו את הבדיקות, חלקם עקב חשד למחלה באוזן חיצונית או התיכונה,  2

 בגבול הנורמה. 

אחראים לם למיכל, אשר לוותה את הפעילות והיא התחייבה להעביר על גבי טופס "בדיקת שמיעה" תוצאות נמסרוה

 , רופא אאג' ובדיקת שמיעה מקיפההפניה בטופס הבדיקה ציין הצורך להמשך בירור, להמשך טיפול. 

 קליניקה במכללה בהדסה, לאחר בדיקת רופא אאג, על חשבון קופת חולים, כמקובל. בדיקות השמיעה ניתן יהיה לבצע ב

תוצאות הבדיקות מחזקות את הצורך בביצוע בדיקות איתור שמיעה והמשך טיפול לשיפור תפקודו של האדם לסיכום, 

למידה ולפיתוח ודאי תורמת לובאוכלוסייה עם מש"ה  המטפלים בשונים פעילויות משותפות עם גופים עם מש"ה.  

 שיגרתי. ןהמקצועי של כל המעורבים, בנוסף לתחושת הסיפוק לביצוע עבודה, אשר עדיין לא מבוצעת באופ

 תודה למפקחת מיראל, למנהלת מרכז אשל, למיכל שלוותה תא הפעילות המקום, לקלינאי התקשורת ולסטודנטים של 

 ה מדהימההמכללה האקדמית הדסה ולכל החברים אשר שיתפו פעולה בצור

    ומכללה אקדמית הדסה.ל "שקהעתקים: פיקוח, מטה האגף, מרכז תעסוקה  

 מצ"ב מספר תמונות להדגמה לפעילות המדהימה!
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 יום השמיעה הארצי

 

 ם-י –ל "במרכז תעסוקה שק ביצוע בדיקות איתור לליקוי בשמיעה במסגרת פעילות "יום השמיעה הארצי"
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