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ما هو هاز قوقعة الأ املرعة ؟
هو جهاز يوفر تنبيه مبا�ضر للع�ضب ال�ضمعي متخطيًا املرور من اخلاليا 

ال�ضعرَية  التالفة املوجودة يف قوقعة الأذن.

بهذه الطريقة تعمل الزراعة على حتويل اأ�ضوات الكالم اإىل اإ�ضارات رقمية ، 
ومن ثَم يقوم امل على ا�ضتقبالها وكاأنها حديث ب�ضري.

ن ال يتا لراعة القوقعة ؟ م
•   اأي �ضخ�ض يعا من فقدان تام لل�ضمع.

•   املر�ضى الذين يعانون من فقدان ملحو يف ال�ضمع  ول ميكنهم    
     ال�ضتفادة من الو�ضائل امل�ضاعدة لل�ضمع.

•   ميكن زراعتها لالأطفال ال�ضغار حتى بعمر 1 �ضهر.

 قر�ض م�ضتقبل ممغنط يزرع حتت 
اجللد خلف الأذن، املوؤدي اىل 
الكرتودات يف الأذن الداخلية.

جهاز ميكرفون خلف الأذن يحتوي
على جهاز بث املرتبط باملغناطي�ض

يف الأذن الداخلية.

معالج احلديث ميكن و�ضعه علي اجل�ضم �ضواء 
خلف الأذن اأو  بتثبيته على حزام، ويحتوي على 

جهاز اإر�ضال مرتبط باملغناطي�ض.



   :زراعـة قوقعـة الأ ـريــ
طراب معا
جراح اأنف واأذن وحنجرة

ر ال ال
اخ�ضائية ال�ضطرابات ال�ضمعية والكالمية

الطبي  املركز  من  املاج�ضتري  درجة  على  �ضرفللي  ال�ضيدة  ح�ضلت 
بجامعة كـن�ضا�ض، الوليات املتحدة الأمريكية وهي معتمدة من اجلمعية 
الأمريكية لل�ضمع واللغة والتخاطب منذ عام 1990. تلقت تدريبًا مكثفًا 
كما  الكربى،  الأمريكية  الطبية  واملراكز  امل�ضت�ضفيات  من  العديد  يف 
يف  التخ�ض�ضي  ما�ضات�ضو�ضيت�ض  مب�ضت�ضفى  �ضنوات  لعدة  ارتبطت 

اأمرا�ض العني والأذن يف بو�ضطن بالوليات املتحدة الأمريكية.

اأخ�ضائي الأنف والأذن واحلنجرة  و حائز على �ضهادة من هيئة البورد 
الأمريكية  الأكادميية  من  طرابي�ضي  معاذ  د.   تكر مت  الأمريكي. 
ي�ضارك  الأ�ضا�ضية.  البحوث  يف  للتمُيز  واحلنجرة  والأذن  لالأنف 
الدكتور طرابي�ضي يف جمل�ض اإدارة حترير جملة "	منظار احلنجرة".

التدري�ض  يف  بكالوريو�ض  على  �ضي�ضيان  اإيوان  ال�ضيدة  ح�ضلت 
املبكر  لالأطفال، ومن ثَم ح�ضولها على درجة املاج�ضتري يف علوم 
اختاللت  الت�ضال. وحائزة على زمالة اجلمعية الأمريكية لل�ضمع 
ال�ضمع.عملت  واأمرا�ض  للتخاطب  الكندية  واجلمعية  والتخاطب 

ال�ضيدة اإيوان يف كندا وبرمودا ودبي.

 واا نا  ال
اأخ�ضائية علم اأمرا�ض التخاطب

ا ام ال
ُمَدر�ضة الطفولة املبكرة

ال�ضيدة �ضامل حا�ضلة على درجة يف تدري�ض الأطفال يف املراحل املبكرة 
لتدري�ض  موؤهلة  وهي  التدري�ض.  لأ�ضاليب  "مونتي�ضوري"	 مركز  من 
جمال  يف  �ضامل  ال�ضيدة  عملت  كما  ثانية.  كلغة  الإجنليزية  اللغة 
تدري�ض الأطفال يف املراحل املبكرة يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

وهي حاليًا موجهة يف مركز ال�ضي مد للتفاهم الثقايف.

تزيد  بخربة  الإكلينيكية  ال�ضمعيات  اأخ�ضائية  بطرجي  د.  تتمتع 
عن الع�ضرة �ضنوات يف جمال تقييم �ضمعيات الأطفال والكبار. كما 
الأمريكية  اجلمعية  من  الإكلينيكية  الكفاءة  �ضهادة  على  ح�ضلت 
البورد  �ضهادة من هيئة  وال�ضمعيات، كما ح�ضلت على  للتخاطب 

الأمريكي يف ال�ضمعيات وزمالة الأكادميية الأمريكية لل�ضمعيات.

ررنا ب 
اأخ�ضائية �ضمعيات -البورد الأمريكي يف ال�ضمعيات 



ماهو نوع املتابعة املطلوبة؟

ال�ضطرابات  خبري  قيام  قبل  اأ�ضابيع   5 اإىل   3 حوايل  ال�ضفاء  ي�ضتغرق   •
ال�ضمعية بت�ضغيل اجلهاز اخلارجي.

يجب برجمة كل من امليكروفون ومعالج احلديث واجلهاز املو�ضل مبجرد   •
ت�ضغيله.

من ال�ضروري القيام بزيارات متابعة اإ�ضافية لإعادة الربجمة.   •
يختلف عدد هذه الزيارات تبعًا لل�ضخ�ض املري�ض وذلك ل�ضمان الت�ضغيل   

الأمثل للجهاز و�ضعور املري�ض بالر�ضا.
لدينا  التخاطب  لغة  اأمرا�ض  علم  واأخ�ضائي  ال�ضوتيات  خرباء  يقوم   •
�ضتتم  الذين   للمر�ضى  بالتخاطب  واملتعلقة  ال�ضوتية  اخلدمات  بتوفري 

زراعة القوقعة لهم و عائالتهم.

هذه اخلدمات تت�ضمن:
•  التدريب على ا�ضتخدام القوقعة والعناية بها.  

•  تلبية اإحتياجات املتلقي و عائلته.  
•  ا�ضرتاتيجيات الت�ضال والتخاطب.  

•  اإعادة التاأهيل اللغوي والتخاطب.  
•  التدريب ال�ضوتي وال�ضمعي.  

ما مدى حت�سن ال�سمع بعد زراعة القوقعة؟
لأن  مَيالون  الكالم،  ا�ضتطاعتهم  بعد  بال�ضمم  اأ�ضيبوا  الذين  البالغني   •

يحققوا درجة عالية من النجاح يف فهم احلديث.
البالغني الذين اأ�ضيبوا بال�ضمم قبل ا�ضتطاعتهم الكالم، قد ي�ضتطيعون   •
الت�ضال  قدرات  وحت�ضني  البيئة  يف  املحيطة  الأ�ضوات  اإدراك  تعلم  

اخلا�ضة بهم.
الأطفال الذين يتم زراعة القوقعة لهم يف �ضن �ضغري يحققون جناحًا كبريًا.  •

كثري من الأطفال يحققون مهارات لغوية وتخاطبَية ممتازة.  •
الآباء م�ضاركة  اجلهاز  ا�ضتخدام  يف  الأطفال  جناح  عنا�ضر  تت�ضمن    •"
والتاأهيل امل�ضتمر واملكثف وجو تعليمي �ضمعي ن�ضط  يف املنزل واملدر�ضة.

�ضـوف املحتــرف  الطبــي  والكــــادر  واملـدر�ضــني  الآباء  بيـن  التعاون  اإن    •"
ي�ضاعف النجاح.



الأ�سئلة املتكرر طرحها:

منذ متى اأ�صبحت زراعة قوقعة الأذن متوفرة؟
قامت منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية لَول مَرة باملوافقة علي اأجهزة زراعة 
ال�ضنوات  عام 1990. خالل  ولل�ضغار يف  عام 1985  للكبار يف  الأذن  قوقعة 
�ضمح  والتي  ال�ضمع  ق�ضور  وعالج  اكت�ضاف  برامج  يف  زيادة  حدثت  الأخرية 
بتطبيقها على كثري من الأطفال و�ضاعدت على التعُرف على اأطفال كثريين 

واَلذين بامكانهم  ال�ضتفادة من زراعة القوقعة.

ما هو العمر الفرتا�صي لقوقعة الأذن؟
مت  الأذن  قوقعة  اأن  حيث  احلياة  مدى  لت�ضتمر  الأذن  قوقعة  ت�ضنيع  مت  لقد 

ت�ضنيعها وفقا ملعايري عالية الكفاءة.

مبا اإن التكنولوجيا تتغيرَ وتتطور ب�رسعة �صديدة ، هل على املرء 
اأن ينتظر ظهور ابتكارات اأحدث؟

ُيعد التوقيت اأمرًا يف غاية الأهمية ، فكلما قل الوقت بني بداية فقدان ال�ضمع 
لدى الكبار وزرع القوقعة، كلما حت�ضنت النتائج. اأما بالن�ضبة لل�ضغار فتتح�ضن 

قدراتهم اللغوية متى متت زراعة القوقعة يف �ضن مبكر.

هل ميكن للمر�صى الذين قاموا بزراعة قوقعة الأذن اأن ميار�صوا 
ال�صباحة والتمارين والألعاب الريا�صية اأثناء ارتداء اجلهاز؟

يجب نزع املعالج ال�ضوتي قبل ال�ضتحمام اأو ال�ضباحة اأو القيام باأي ن�ضاط قد 
يعر�ضه للبلل. اأما اجلهاز املزروع فال يتاأثر بالرك�ض اأو التمرينات اأو ن�ضاطات 
ركوب  عند  ارتداء اخلوذة  مثل  ب�ضيط  وقائي  اإجراء  باتخاذ  ين�ضح  احلياة. 

الدراجة حلماية اجلهاز من ال�ضدمات.

هل هناك اأي خماطر متعلقة با�صتخدام قوقعة الأذن؟ 
لقد ثبت اأن زراعة  قوقعة الأذن اآمن جدًا عرب العقدين املا�ضيني. ولهذا فاإن 
مقارنة  جدًا  منخف�ض  اإ�ضابات  اأو  م�ضاعفات  لها  حدث  التي  احلالت  عدد 
�ضاأن  �ضاأنها  القوقعة  اإن  العامل.  حول  زراعتها  جنحت  التي  القواقع  باآلف 
مع  تناق�ضها  اأن  املهم  من  والتي  املحتملة  املخاطر  بع�ض  له  طبي  جهاز  اأي 

طبيبك.



امل�ست�سفـى الأمريكـي دبـــي  

يحتوي امل�ضت�ضفى الأمريكي دبي على 143�ضريرًا خا�ضًا. تعمل امل�ضت�ضفى  	•
وفق املعايري ال�ضحية الأمريكية حتت قيادة اطباء حائزين على �ضهادة 

من هيئة البورد الأمريكي اأو ما يعادلها.

معتمد من قبل اللجنة الدولية لإجازة املن�ضاآت ال�ضحَية ومن قبل  الكلَية   •
م�ضتويات  اأعلى  يف  اللتزام  توؤكد  والتي  الأمرا�ض  لت�ضخي�ض  الأمريكية 

الرعاية ال�ضحية الأمريكية.
 

مع وجود املبنى اجلديد، �ضيكون هناك 6 غرف خا�ضة لربنامج زراعة القوقعة.  •

لزيادة الوعي، عمل امل�ضت�ضفى الأمريكي دبي على تطوير م�ضادر لتوفري   •
دعم اأف�ضل لإعادة التاأهيل.

الأذن مكون من خمت�ضني على  لدينا فريق طبي مكر�ض لزراعة قوقعة   •
لالأفراد  القوقعة  لزراعة  تف�ضيلية  برامج  اإعداد  م�ضتوى، ميكنهم  اأعلى 

من خمتلف املناطق مع مراعاة القيم الثقافية والعائلية.

العربية  الإمارات  من  دبي   الأمريكي  امل�ضت�ضفى  يف  املراجعني  عدد  اإن   •
املتحدة ودول اخلليج الأخرى بازدياد،  وهو دليل على ازدياد الوعي حول 

زراعة القوقعة  يف  املجتمع املحلي و يف املنطقة.

(JCIA) أول مستشفى في الشـــرق األوسط معتمـد من قبل اللجنــة الدوليـة إلجـازة املنشــآت الصحيــة
(CAP) أول مختـبـر خـاص معتـرف بـه من قبـل الكـلـيـة األمـريـكـيـة لعلم تشخيص األمراض
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