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Άκουσα πως θέλετε να μάθετε περισσότερα για την τοποθέτηση 

κοχλιακού εμφυτεύματος; Οι πληροφορίες είναι πολλές, κατά τη 

γνώμη μου όμως πρόκειται για μια προσωπική διαδικασία από την 

οποία ο καθένας αποκομίζει διαφορετικές εμπειρίες. 

Επιτρέψτε μου να σας συστήσω κάποιους φίλους μου. Ο καθένας 

τους θα σας πει δυο λόγια για τη δική του εμπειρία με το κοχλιακό 

εμφύτευμα. Συνολικά οι ιστορίες τους εξηγούν το πώς είναι να αποκτά 

και να ζει κανείς με κοχλιακό εμφύτευμα.

Γεια σας

Σοφία

Γιώργος

Μπεν

Άννα

Τζακ

Χριστίνα
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Πριν ξεκινήσουμε, θα είναι καλό να καταλάβετε πώς λειτουργεί η ακοή, 
τόσο φυσικά όσο και με κοχλιακό εμφύτευμα.

Πώς λειτουργεί η ακοή

Με κοχλιακό 
εμφύτευμα...

Φυσικά...
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Πώς λειτουργεί η ακοή

1   Τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν μέσα στον ακουστικό πόρο και χτυπούν  
το τύμπανο.

2   Τα ηχητικά κύματα δονούν το τύμπανο του αυτιού και τα τρία οστάρια  
που βρίσκονται στο μέσο αυτί.

3   Οι δονήσεις μεταδίδονται στα υγρά του έσω αυτιού – γνωστού και ως 
κοχλία – και προκαλούν κίνηση στα μικροσκοπικά τριχοειδή αγγεία του.

4   Η κίνηση των τριχοειδών αγγείων προκαλεί νευρικούς παλμούς οι  
οποίοι μέσω του ακουστικού νεύρου στέλνονται στον εγκέφαλο,  
όπου μεταφράζονται ως ήχος.

Το κοχλιακό εμφύτευμα έχει εξωτερικά και εσωτερικά μέρη:
Ο επεξεργαστής ήχου A  με πηνίο B  φοριέται πίσω από το αυτί.
Το προαιρετικό ακουστικό εξάρτημα C  φοριέται στον ακουστικό πόρο.
Το εμφύτευμα D  τοποθετείται κάτω από το δέρμα, πίσω από το αυτί.

1   Ο επεξεργαστής ήχου συλλαμβάνει τον ήχο και τον μετατρέπει σε  
ψηφιακά σήματα.

2   Ο επεξεργαστής διαβιβάζει τον ψηφιακά κωδικοποιημένο ήχο μέσω του 
πηνίου στο εμφύτευμα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα.

3   Το εμφύτευμα μετατρέπει τον ψηφιακά κωδικοποιημένο ήχο σε ηλεκτρικά 
σήματα και τα στέλνει κατά μήκος της συστοιχίας ηλεκτροδίων, η οποία 
βρίσκεται μέσα στον κοχλία.

4   Τα ηλεκτρόδια του εμφυτεύματος διεγείρουν τις ίνες του κοχλιακού 
ακουστικού νεύρου, οι οποίες μεταβιβάζουν τα σήματα στον εγκέφαλο  
για τη δημιουργία ακουστικών εντυπώσεων.

5   Για ορισμένους τύπους απώλειας ακοής χρησιμοποιείται ένα ακουστικό 
εξάρτημα C  με σκοπό την παροχή της βέλτιστης ακοής ταυτόχρονα, 
μέσω ενός συνδυασμού ηχητικής και ηλεκτρικής διέγερσης.

τριχοειδΗ ΑγγειΑ

Ηλεκτροδιο συστοιχιΑ Ηλεκτροδιων
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Όταν γεννήθηκε η Σοφία οι γιατροί διέγνωσαν ότι έπασχε από αμφίπλευρη 
νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, γεννήθηκε δηλαδή με κώφωση και στα 
δύο αυτιά. Η μητέρα της Σοφίας θα σας πει πώς έμαθαν για τα κοχλιακά 
εμφυτεύματα και ποια θα είναι η σημασία τους για τη Σοφία.

Γνωρίστε τη Σοφία...

Η βαρηκοΐα της Σοφίας εντοπίστηκε κατά τον εξέταση νεογνού. 
Τα νέα μας σόκαραν. Η Σοφία είναι ξεχωριστή και θέλουμε με κάθε 
τρόπο να κάνουμε τις σωστές επιλογές γι’ αυτήν. Θέλουμε να έχει 
μια ευτυχισμένη και καλή ζωή. Είχαμε όμως να μάθουμε πολλά  
και να πάρουμε πολλές αποφάσεις. Περάσαμε 
δύσκολες στιγμές.

Λάβαμε μέρος σε μια ομάδα υποστήριξης 
γονέων με παιδιά που πάσχουν από 
βαρηκοΐα ή κώφωση. Εκεί γνωρίσαμε  
και άλλες οικογένειες με παρόμοιες 
εμπειρίες που καταλάβαιναν τι 
περνάμε. Μάθαμε πολλά!
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Ο ακουολόγος μας είπε ότι με τα κοχλιακά 
εμφυτεύματα η Σοφία θα μπορέσει να ακούσει 
και να μιλήσει. Δεν είχαμε ακούσει πότε για 
τα κοχλιακά εμφυτεύματα και μας φαινόταν 
τεράστιο βήμα για ένα τόσο δα μωρό!

Μας προσκάλεσε σε 
μια ομάδα υποστήριξης 
για να γνωρίσουμε και 
άλλους γονείς. Εκεί 
συναντήσαμε τη Σιρίν 
και τον πεντάχρονο γιο 
της, τον Άχμετ. Ο Άχμετ 
έβαλε το πρώτο του 
κοχλιακό εμφύτευμα σε 
ηλικία 12 μηνών και το 
δεύτερο πριν περίπου 
ένα χρόνο.

Φοβόμουν τη νέα 
τεχνολογία, αλλά 
ο ακουολόγος μου  
είπε ότι τα κοχλιακά 
εμφυτεύματα 
χρησιμοποιούνται  
εδώ και 30 χρόνια! 

Η Σιρίν μας εξήγησε για 
το κρίσιμο παράθυρο 
ανάπτυξης της ακοής 
και της ομιλίας και 
πώς αυτό βοήθησε 
αυτήν και το σύζυγό 
της να αποφασίσουν 
την τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων στον  
Άχμετ όσο το δυνατόν  
πιο γρήγορα.

Μας έκανε εντύπωση που η Σιρίν 
μιλούσε στον Άχμετ με κανονική 
ένταση και ταχύτητα, και ακόμα 
περισσότερο που αυτός απαντούσε 
κατευθείαν χωρίς να σηκώσει κεφάλι 
από το παιχνίδι του.
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Για τη Σοφία μας πρότειναν 
κατευθείαν αμφίπλευρα 
εμφυτεύματα. Προφανώς  
αυτός είναι πλέον ο κανόνας 
και η ακοή και η ομιλία του 
Άχμετ βελτιώθηκαν αισθητά 
μετά την τοποθέτηση και 
του δεύτερου εμφυτεύματος. 
Συναναστρέφεται περισ
σότερο με τους φίλους 
του και είναι λιγότερο 
κουρασμένος στο τέλος  
της ημέρας.

Η σχολική ζωή έχει 
μεγάλη ποικιλία και 
μπορεί να είναι αρκετά 
θορυβώδης. Χάρη στους 
νέους επεξεργαστές ήχου 
που προσαρμόζονται 
αυτόματα, ο Αχμέτ 
είναι πάντα έτοιμος για 
το αναπάντεχο, είτε 
βρίσκεται στην παιδική 
χαρά ή στην πολύβουη 
τραπεζαρία είτε στην 
τάξη.

Ο Αχμέτ πηγαίνει στο 
ίδιο σχολείο με την 
αδερφή του η οποία 
δεν αντιμετωπίζει 
προβλήματα ακοής 
και εκεί έχει τακτική 
υποστήριξη από έναν 
ειδικό σε θέματα ακοής, 
ομιλίας και γλώσσας. 
Η Σιρίν μας είπε ότι η 
ακοή και η ομιλία του 
αναπτύσσονται πλέον σε 
φυσιολογικούς ρυθμούς 
για την ηλικία του.
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Ένα πράγμα που μας 
ανησυχούσε ήταν το αν 
ένα μικρό παιδί θα ένιωθε 
άνετα με το σύστημα 
κοχλιακού εμφυτεύματος. 
Η Σιρίν μας μίλησε για την 
επιλογή LiteWear, με την 
οποία θα μπορούσαμε 
να αγκιστρώσουμε τις 
μπαταρίες στα ρούχα 
της Σοφίας, ενώ τα 
μικρόφωνα θα παρέμεναν 
κοντά στα αυτιά της.

Επίσης μας έκανε εντύπωση η πληθώρα εταιρειών κοχλιακών 
εμφυτευμάτων, κάθε μία από τις οποίες ισχυρίζεται ότι είναι 
η καλύτερη! Η κλινική κοχλιακών εμφυτευμάτων θα μας 
βοηθούσε σε αυτό το θέμα, αλλά τα περισσότερα παιδιά στην 
ομάδα υποστήριξης έχουν το Cochlear Nucleus – είναι μακράν 
το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο και αξιόπιστο εμφύτευμα.

Μάθαμε επίσης ότι ο μαγνήτης του 
εμφυτεύματος Nucleus μπορεί να 
αφαιρεθεί. Αυτό είναι σημαντικό  
σε περίπτωση που η Σοφία  
χρειαστεί κάποια στιγμή 
να κάνει μαγνητική 
τομογραφία (MRI).

Η Σιρίν μας μίλησε επίσης για την υπόσχεση της Cochlear για 
υποστήριξη εφόρου ζωής. Έτσι ο Άχμετ θα έχει συνεχώς πρόσβαση 
στους βελτιωμένους επεξεργαστές ήχου και θα απολαμβάνει την 
καλύτερη δυνατή ακοή σε όλη του τη ζωή.

Ανυπομονώ να δω τη 
σοφία να μεγαλώνει, 
να χαίρεται τη ζωή 
ακούγοντας κανονικά.
τι γίνεται όμως αν 
κάποιος δεν γεννηθεί με 
κώφωση, αλλά αρχίζει 
να χάνει σταδιακά την 
ακοή του...;

• 9Παιδική βαρηκοΐα



Άρχισα να χρησιμοποιώ ακουστικά 
βαρηκοΐας πριν 10 χρόνια αλλά 
η ακοή μου όλο και χειροτέρευε. 
Μετά από κάποιο διάστημα 
παρατήρησα ότι αυτό 
επηρέαζε τη δουλειά 
μου. Δυσκολευόμουν να 
ακούσω τους επιβάτες. 
Δεν ήμουν ποτέ σίγουρος 
ότι είχα ακούσει σωστά τον 
προορισμό τους. Σταμάτησα 
να δέχομαι τηλεφωνικές 
κρατήσεις, διότι ακόμα και από 
το αυτί με το οποίο άκουγα 
καλύτερα δεν μπορούσα να 
καταλάβω αυτούς που μου 
μιλούσαν στο τηλέφωνο.

Ακόμα και η κοινωνική μου ζωή 
περιορίστηκε. Δεν ήθελα να 
βγαίνω έξω διότι στα εστιατό
ρια και τα μπαρ μπορεί να είχε 
φασαρία. Ήμουν φανατικός 
θαυμαστής της τζαζ, αλλά 
δεν μπορούσα πλέον να 
ξεχωρίσω τα όργανα και τις 
φωνές. Αποτραβήχτηκα και 
έχασα την αυτοπεποίθησή μου 
σε μεγάλο βαθμό. Αυτό έκανε 
κακό και στη σχέση μου με τη 
γυναίκα μου...

ο Γιώργος είναι ένας 55 χρονος οδηγός ταξί. Επέλεξε να βάλει 
κοχλιακό εμφύτευμα όταν η απώλεια της ακοής του επιδεινώθηκε 
τόσο που άρχισε να επηρεάζει τη δουλειά και τις σχέσεις του.

Γνωρίστε τον Γιώργο...
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Όταν επισκέφτηκα τον ακουολόγο του 
εξήγησα ότι ενώ από τη μία τα ακουστικά 
βαρηκοΐας με βοηθούσαν, από την άλλη  

μου προκαλούσαν απογοήτευση. 

Στο σπίτι, δεν μου άρεσε πλέον 
να βλέπω τηλεόραση ή να τρώω 
με την οικογένειά μου, διότι 
κουραζόμουν να ακούω.

Με βοήθησε πολύ που 
είδα το ακουόγραμμα, 
το οποίο ήταν μια οπτική 
αναπαράσταση της απώλειας 
ακοής. Τελικά κατάλαβα γιατί 
ενώ μπορούσα να ακούσω 
κάποιους ήχους καθαρά 
ταυτόχρονα πάλευα 
να καταλάβω τους 
ανθρώπους που μου 
απηύθυναν το λόγο.

Πιο πολύ απ’ όλα 
φοβόμουν πως έπρεπε 
να βγω πρόωρα στη 
σύνταξη, διότι η απώλεια 
ακοής είχε επηρεάσει τη 
δουλειά μου.

Ο ακουολόγος μου έκανε 
ένα ακουόγραμμα. Αφού 
είδε τα αποτελέσματα μου 
εξήγησε ότι η ακοή χαμηλών 
συχνοτήτων μου επέτρεπε 
να ακούω τις φωνές, η 
απώλεια όμως ακοής στις 
υψηλές συχνότητες με 
δυσκόλευε να τις καταλάβω 
– ακόμα και με τα πιο ισχυρά 
ακουστικά βαρηκοΐας.
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Ο ακουολόγος μου συνέστησε 
ένα κοχλιακό εμφύτευμα. 
Ανησυχούσα μήπως αυτό 
επηρεάσει την υπόλοιπη 
ακοή μου, αλλά ο ακουο
λόγος μου είπε ότι η σειρά 
εμφυτευμάτων της Cochlear 
είναι σχεδιασμένη για να 
αποφευχθεί κάτι τέτοιο. Μου 
είπε ότι είναι μια πολύ καλή 
λύση για άτομα σαν κι εμένα 
με προοδευτική απώλεια 
ακοής.

Ο πιο πρόσφατος επεξεργα
στής ήχου μπορεί να προσαρ
μοστεί εύκολα σε υβριδική  
λειτουργία, για τη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση της 
υπάρχουσας ακοής μου για 
όσο το δυνατό περισσότερο. 
Επιπλέον, το κοχλιακό εμφύ
τευμα θα επαναφέρει την ακοή 
υψηλών συχνοτήτων και θα 
με βοηθήσει να καταλαβαίνω 
και πάλι καθαρά τις ομιλίες, 
ενώ επίσης θα με βοηθήσει να 
ακούω καλύτερα και σε άλλες 
συχνότητες.

Καθώς η ακοή μου συνέχιζε να επιδεινώνεται, 
εγκατέλειψα το ακουστικό βαρηκοΐας και παρόλα 
αυτά συνέχιζα να ακούω καλά.

Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν ότι μια εγχείριση θα ήταν επικίνδυνη 
και θα με ανάγκαζε να λείψω πολλές μέρες από τη δουλειά μου, αλλά 
ο γιατρός με διαβεβαίωσε ότι η εγχείριση τοποθέτησης κοχλιακού 
εμφυτεύματος είναι καθιερωμένη και πολύ ασφαλής. Και η ανάρρωσή 
μου έγινε πολύ γρήγορα. Χρειάστηκε να λείψω από τη δουλειά μόνο 
λίγες μέρες.
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Χρησιμοποιώ τον επεξεργαστή 
ήχου Cochlear σε υβριδική 
λειτουργία εδώ και πέντε  
μήνες και μερικές φορές μου  
είναι δύσκολο να θυμηθώ  
πώς ήταν τότε που η ακοή 
μου ήταν κακή. Θα βάλω  
σίγουρα επεξεργαστή και  
στο άλλο μου αυτί, αν η  
ακοή μου επιδεινωθεί.

Νιώθω περισσότερη 
αυτοπεποίθηση και 
λιγότερη κούραση. 
Αυτό το παρατηρώ 
ιδίως όταν βρίσκομαι 
σε δύσκολες 
καταστάσεις, όπως 
ένα πολυσύχναστο 
μαγαζί ή εστιατόριο, 
όπου ο επεξεργαστής 
ήχου προσαρμόζεται 
αυτόματα για την 
παροχή της καλύτερης 
δυνατής ακοής.

Αυτός ο συνδυασμός διπλής 
ενίσχυσης μπορεί να είναι η 
καλύτερη λύση για τα άτομα 
με προοδευτική απώλεια 

ακοής. τώρα θέλω να 
σας γνωρίσω τον 

Μπεν ο οποίος 
θα μπορέσει 
να χαίρεται 
τη ζωή του 
χάρη στο 

κοχλιακό του 
εμφύτευμα!

Ο ακουολόγος με παρέπεμψε 
σε μια κλινική κοχλιακών 
εμφυτευμάτων και με έφερε σε 
επαφή με έναν έμπειρο χρήστη 
κοχλιακού εμφυτεύματος, 
ο οποίος στήριξε εμένα και  
την οικογένειά μου.

Απολαμβάνω πάλι τη 
δουλειά μου και επιτέλους 
αγόρασα κινητό τηλέφωνο. 
Τον περασμένο μήνα 
εγώ και η γυναίκα 
μου γιορτάσαμε την 
20η επέτειο του 
γάμου μας. Κάναμε 
ένα πάρτι με τζαζ 
ορχήστρα. Ούτε που 
θα το φανταζόμουν 
πριν ένα χρόνο!
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Γεννήθηκα με μέτρια απώλεια ακοής στις χαμηλές 
συχνότητες και σοβαρή έως βαριά απώλεια ακοής 
στις υψηλές συχνότητες. Χρησιμοποιώ ακουστικά 
βαρηκοΐας από μικρό παιδί, αλλά ακόμα και με 
αυτά δυσκολεύομαι να ακούσω ομιλίες, κυρίως όταν 
υπάρχει φασαρία, εκτός και εντός γυμναστηρίου όπου 
υπάρχει αντίλαλος και αντήχηση των ομιλιών.

Μου πήρε λίγο χρόνο, τελικά όμως αποφάσισα 
ότι είμαι έτοιμος να βάλω κοχλιακό εμφύτευμα. 
Αποφάσισα αρχικά να συνεχίσω να χρησιμοποιώ 
το ακουστικό βαρηκοΐας στο αυτί με το οποίο 
άκουγα καλύτερα και να βάλω εμφύτευμα 
μόνο στο αυτί με το οποίο δεν άκουγα καθόλου 
καλά. Μπορώ να βάλω δεύτερο εμφύτευμα 
αργότερα αν θελήσω. 
Αφού πήρα την πρώτη απόφαση, η επόμενη 
μεγάλη απόφαση ήταν να διαλέξω εταιρεία 
εμφυτεύματος!

ο Μπεν είναι 20 χρόνων, φοιτητής γυμναστικής ακαδημίας. Θα σας 
εξηγήσει γιατί επέλεξε το Cochlear Nucleus όταν αποφάσισε να βάλει 
κοχλιακό εμφύτευμα.

Γνωρίστε τον Μπεν...
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Η χειρουργός μου σύστησε 
το Cochlear Nucleus λόγω 
της ακουστικής του 
απόδοσης, της αξιοπιστίας 
του και της συμβατότητάς 
του με τη μαγνητική 
τομογραφία (MRI). Επιπλέον, 
με διαβεβαίωσε ότι θα 
επέλεγε ένα ηλεκτρόδιο με 
το οποίο θα διατηρούνταν η 
ακοή χαμηλών συχνοτήτων.

Εγώ όμως ήθελα να κάνω τη δική μου έρευνα 
πριν πάρω κάποια απόφαση. Χρησιμοποίησα 
τη διαδικτυακή πρόσβαση του πανεπιστημίου 
μου σε επιστημονική βιβλιογραφία και έψαξα σε 
πλατφόρμες συζήτησης ομάδων υποστήριξης.

Στο πανεπιστήμιο χρησιμοποιώ ένα 
σύστημα ανάγνωσης χειλιών και 
ένα σύστημα FM, χάνω όμως 
πολλά και κουράζομαι. Γι’ αυτό η 
ειδική τεχνολογία Nucleus η οποία 
ενισχύει την ακουστική απόδοση 
σε περιβάλλον με θόρυβο είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για μένα.

Η κοπέλα μου, η Αμέλια, μου είπε να σκεφτώ τι θα ήθελα 
να μου προσφέρει ένα κοχλιακό εμφύτευμα πέρα από 
καλύτερη ακοή. Αυτό με βοήθησε να πάρω την απόφασή 
μου και τώρα είμαι σίγουρος ότι το Nucleus παράλληλα με 
τη βελτίωση της ακοής μου θα μου προσφέρει όλα αυτά 
που θέλω.
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Ο επεξεργαστής ήχου 
Nucleus της Cochlear 
είναι ανθεκτικός και 
αδιάβροχος, και έτσι δεν 
χρειάζεται να ανησυχώ 
αν ιδρώσω. Επιπλέον, με 
το πρόσθετο εξάρτημα 
αδιαβροχοποίησης μπορώ 
να κολυμπώ και να κάνω 
ακόμα και καταδύσεις.

Επιπλέον, με το Nucleus μπορώ 
να συνδεθώ με τη συσκευή ΜΡ3 
ή το σύστημα FM. Θα μπορώ να 
παίζω παιχνίδια στον υπολογιστή 
και να ακούω μουσική πιο 
εύκολα και πιο ευχάριστα.

Λατρεύω τα σπορ, κυρίως το 
ποδόσφαιρο και την ποδηλασία. 
Σπουδάζω καθηγητής 
γυμναστικής. Γι’ αυτό και είναι 
σημαντικό για μένα να ακούω 
και να καταλαβαίνω από όλες 
τις κατευθύνσεις, π.χ. όταν έχω 
γυρισμένη την πλάτη μου στους 
μαθητές στην τάξη ή στο γήπεδο.
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Η κοινωνική μου ζωή είναι πολύ 
σημαντική για μένα και δεν βλέπω 
τη ώρα να σηκώσω το τηλέφωνο 
και να μπορέσω να μιλήσω στους 
φίλους μου. Ο επεξεργαστής ήχου 
προσαρμόζεται αυτόματα για την 
παροχή της βέλτιστης ακοής, ενώ 
το εύχρηστο τηλεχειριστήριο με 
βοηθάει να αναγνωρίζω εύκολα τον 
τύπο του ηχητικού περιβάλλοντος 
όπου βρίσκομαι.

Στα ακουστικά βαρηκοΐας,  
οι μπαταρίες τύχαινε να  
θέλουν αλλαγή τις πιο 
ακατάλληλες στιγμές, 
π.χ. κατά τη διάρκεια 
ενός ραντεβού! Με το 
τηλεχειριστήριό μου 
όμως θα μπορώ να βλέπω 
πόσο γεμάτες είναι οι μπαταρίες, 
ώστε να τις αντικαθιστώ και να τις 
επαναφορτίζω όποτε θέλω.

Επίσης μου έχει κάνει 
εξαιρετική εντύπωση η 
δέσμευση της Cochlear να 
κάνει αναβαθμίσεις οι οποίες 
θα προκύψουν στο μέλλον. 
Είναι καθησυχαστικό να 
ξέρεις ότι θα μπορείς να 
απολαμβάνεις τα οφέλη κάθε 
νέας έκδοσης. Δεν βλέπω την 
ώρα να βάλω το κοχλιακό 
εμφύτευμα Cochlear Nucleus 
την άλλη εβδομάδα.

το κοχλιακό εμφύτευμα του 
Μπεν σίγουρα θα τον βοηθήσει 
να χαίρεται την δραστήρια ζωή 
του! Μην ανησυχείτε όμως αν 
δεν είστε νέοι και αθλητικοί 
όπως ο Μπεν. το κοχλιακό 
εμφύτευμα κάνει τη 
διαφορά σε κάθε 
ηλικία.
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Η απώλεια της ακοής μου ξεκίνησε λίγο μετά τη συνταξιοδότησή 
μου. Όλο και χειροτέρευε μέχρι που δεν μπορούσα να ακούσω 
τίποτα από το αριστερό μου αυτί, ούτε και με ακουστικό 
βαρηκοΐας. Η ακοή στο δεξί μου αυτί ήταν και 
αυτή κακή και για να καταφέρω να ακούσω κάτι 
βασιζόμουν στο ακουστικό. οι συζητήσεις με 
δυσκόλευαν και μου προκαλούσαν αμηχανία, 
διότι πάντα ζητούσα από τον κόσμο να 
επαναλάβει ή να γράψει αυτό που ήθελε  
να μου πει.

Μετά τη συνταξιοδότησή μου, 
άρχισα σταδιακά να χάνω την 
επαφή με τους φίλους μου 
και την οικογένειά μου διότι 
δεν μπορούσα να μιλήσω στο 
τηλέφωνο. Οι ανιψιοί και οι 
ανιψιές μου με επισκέπτονταν 
με τα παιδιά τους, αλλά εγώ 
κουραζόμουν. Μια φορά δεν 
κατάλαβα ότι τέλειωσε η 
μπαταρία του ακουστικού. 
Έτσι δεν άκουσα το κουδούνι 
και ο ανιψιός μου και οι 
οικογένειά του ανησύχησαν 
διότι δεν απαντούσα!

Κάποιοι φοβούνται στην ιδέα της εγχείρηση, όχι όμως η Άννα. Είναι μια 
ζωηρή συνταξιούχος 72 ετών, πρώην τραπεζική υπάλληλος η οποία πήρε  
τη ζωή στα χέρια της. Θα σας μιλήσει για την εγχείρησή της και για το πώς 
το κοχλιακό εμφύτευμα βελτίωσε τη ζωή της.

Γνωρίστε την Άννα...
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Όταν ο ακουολόγος είπε ότι με 
ένα κοχλιακό εμφύτευμα μπορώ 
να επανακτήσω την ακοή στο 
αριστερό μου αυτί ενθουσιάστηκα. 
Πολλοί ηλικιωμένοι συμβιβάζονται 
με την απώλεια ακοής, ενώ θα 
μπορούσαν να επανακτήσουν 
την ακοή τους με ένα κοχλιακό 
εμφύτευμα.

Μετά την αναισθησία, 
ο χειρουργός σήκωσε με 
μια μικρή τομή το δέρμα σε 
ένα σημείο. Με ένα ειδικό 
εργαλείο δημιούργησε ένα 
μικρό χώρο στο δέρμα 
του τριχωτού της κεφαλής 
για να μπει το εμφύτευμα. 
Στη συνέχεια οδήγησε το 
ηλεκτρόδιο προσεκτικά  
μέσα στον κοχλία.

Έκανε μια δοκιμή ενώ ήμουν 
ναρκωμένη για να βεβαιωθεί 
ότι το τοποθέτησε σωστά 
πριν ράψει το δέρμα.

Η τοποθέτηση του 
εμφυτεύματος έγινε στο 
νοσοκομείο της περιοχής,  
όπου οι νοσοκόμες  
με βοήθησαν και με 
καθησύχασαν πριν την 
εγχείρηση.
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Ο αναισθησιολόγος έμεινε μαζί  
μου μέχρι να ξυπνήσω και στη 
συνέχεια η νοσοκόμα με μετέφερε 
πίσω στην αίθουσα ανάνηψης.  
Με βοήθησαν να νιώσω άνεση 
και ασφάλεια.

Επισκέφτηκα αργότερα πάλι το 
χειρουργό. Μου είπε ότι μπορώ 
να αναρρώσω στο σπίτι αρκεί 
να μην κάνω πολύ κουραστικά 
πράγματα.

Η νοσοκόμα μου εξήγησε πώς να 
περιποιούμαι την πληγή για να κλείσει.  
Το κεφάλι μου δεν με πονούσε, αν και  
μου είπε ότι ο περισσότερος κόσμος  
νιώθει μια μικρή δυσφορία για μερικές 
μέρες και ότι σε αυτή την περίπτωση 
θα μπορούσα απλά να πάρω τα κοινά 
παυσίπονα που είχα στο σπίτι μου.

Αφού ενεργοποιήθηκε το κοχλιακό  
μου εμφύτευμα επισκέφτηκα λίγες 
φορές έναν ειδικό αποκατάστα
σης σε μια κοντινή πόλη. Όλα 
ακούγονται διαφορετικά σε 
σχέση με παλιότερα, ειδικά οι 
ομιλίες, αλλά και εγώ η ίδια 
νιώθω όλο και πιο σίγουρη  
για μένα.
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Ο επεξεργαστής ήχου 
προσαρμόζεται αυτόματα στις 
διάφορες καταστάσεις, αλλά 
το βασικό τηλεχειριστήριο 
είναι πολύ βολικό όταν θέλω 
να ελέγξω τις ρυθμίσεις. Είναι 
εύκολο στη χρήση, 
ακόμα και για 
κάποιον σαν και 
μένα που δεν είναι 
εξοικειωμένος με τη 
σύγχρονη τεχνολογία.

Η Άννα χρειάστηκε πολύ  
λίγη στήριξη για να χαρεί 
ξανά την ακοή της. δεν  
ισχύει όμως το ίδιο για  
άτομα τα οποία δεν άκουγαν 
ποτέ καλά, γι’ αυτό θα ήθελα 
να σας γνωρίσω τον τζακ.

Τώρα η καλύτερή μου είναι να με 
παίρνουν τηλέφωνο. Οι οικογένειά 
μου πιστεύει πώς έκανα πολύ 
καλά που υιοθέτησα αυτή τη νέα 
τεχνολογία.

Το καλύτερο απ’ όλα 
είναι πως άρχισα 
να συμμετέχω 
εθελοντικά 
σε μια τοπική 
φιλανθρωπική 
οργάνωση. Είμαι 
πάλι πολυάσχολη 
και δραστήρια, 
συμβάλλοντας στην 
κοινότητά μου. Νιώθω 
σαν να επέστρεψα στη 
δουλειά!

Τώρα που έχω κοχλιακό 
εμφύτευμα εύχομαι να είχα 
μάθει γι’ αυτό νωρίτερα.
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ο Τζακ έβαλε αμφίπλευρα κοχλιακά εμφυτεύματα πριν ένα χρόνο και δέχεται 
ειδική υποστήριξη για να μάθει να ακούει και να καταλαβαίνει αυτά που ακούει. 
Η λειτουργία καταχώρισης δεδομένων που ανιχνεύει τους διαφορετικούς 
τύπους περιβάλλοντος συμβάλλει σε αυτήν τη διαδικασία αποκατάστασης.

ο γιος μας έχει προοδευτική σοβαρή έως βαριά απώλεια 
ακοής και στα δύο αυτιά. Παλιότερα διάβαζε τα χείλη, 
είχε ακουστικό βαρηκοΐας στο αυτί με το οποίο άκουγε 
καλύτερα και χρησιμοποιούσε λίγο τη νοηματική 
γλώσσα. Όμως λίγο μετά τα έβδομα γενέθλιά του, 
έβαλε αμφίπλευρα κοχλιακά εμφυτεύματα.

Η απόφαση ήταν δύσκολη. Ανησυχούσαμε ότι 
τα εμφυτεύματα θα προκαλούσαν εσωστρέφεια 
στον Τζακ. Τότε, μια μέρα ζήτησε από τον 
Άγιο Βασίλη να του φέρει καινούρια αυτιά 
γιατί ήθελε να είναι σαν όλα τα άλλα αγόρια. 
Συνειδητοποιήσαμε ότι καταλάβαινε πως είναι 
διαφορετικός και μάλιστα με αρνητικό τρόπο. 
Οι αλλαγές που είδαμε ήταν τεράστιες. 
Ο Τζακ ήταν συνεσταλμένο παιδί αλλά μετά τα 
εμφυτεύματα έχει ξεθαρρέψει! Έχει περισσότερη 
αυτοπεποίθηση, είναι πιο χαρούμενος και παίρνει 
καλύτερους βαθμούς στο σχολείο. Λέει ότι του 
είναι πιο εύκολο να ακούσει και να προσέξει 
στην τάξη, διότι δεν αποσπάται η προσοχή του.

Γνωρίστε τον Τζακ...
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Ο Τζακ χρησιμοποιεί 
τον δέκτη FM μαζί με το 
κοχλιακό του εμφύτευμα 
στο σχολείο. Ο νέος 
επεξεργαστής ήχου 
προσαρμόζεται 
αυτόματα σε κάθε 
διαφορετικό ηχητικό 
περιβάλλον, ενώ ο ειδικός 
ακοής, ομιλίας και γλώσσας 
τον βοηθάει να αναπτύξει 
τις δεξιότητές του με 
αυτοπεποίθηση.

Η Cochlear δεν μπορεί να 
υποσχεθεί στον τζακ καριέρα 
ντράμερ. του υπόσχεται  
όμως ότι θα έχει πρόσβαση 
στις αναβαθμίσεις του 
επεξεργαστή ήχου για 
όλη του τη ζωή, όπως 

η χριστίνα...

Ο Τζακ είναι πολύ δραστήριος. Πάντα του άρεσε να 
πηγαίνει στην παιδική χαρά της γειτονιάς του. Παλιά 
έπαιζε συνήθως μόνος του, τώρα όμως έχει περισσό
τερη αυτοπεποίθηση. Παίζει με τα άλλα παιδιά, ακόμα 
και με αυτά που δεν ξέρει καλά.

Ο Τζακ πρέπει να κάνει κάποιες συγκεκριμένες 
δραστηριότητες οι οποίες τον βοηθούν να αναπτύξει 
την ακοή και την ομιλία του. Είναι σχεδιασμένες έτσι 
ώστε ο Τζακ να περνάει καλά κάνοντάς τις.

Στο σχολείο δέχεται βοήθεια 
και υποστήριξη. Ο Τζακ 
ακούει κάποιους ήχους 
για πρώτη φορά διότι τα 
κοχλιακά εμφυτεύματα 
του επιτρέπουν να ακούει 
σε εύρος συχνοτήτων στο 
οποίο δεν μπορούσε να 
ακούσει με το ακουστικό 
βαρηκοΐας. Χρειάζεται 
βοήθεια για να ακούσει και 
να καταλάβει τι ακούει.

Ο Τζακ έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται 
για τη μουσική και έχει ξεκινήσει 
μαθήματα ντραμς εκτός σχολείου. 
Τηλεφώνησε χτες στους παππούδες 
του και τους κάλεσε να τον ακούσουν. 
Μάλλον το τηλεφώνημα 
τους άρεσε 
περισσότερο από τα 
ντραμς!
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Έχασα την ακοή μου ξαφνικά τελείως από 
μηνιγγίτιδα όταν ήμουν παιδί. Παρόλα αυτά 
είχα την τύχη να βάλω κοχλιακό εμφύτευμα.

Από τότε έχω αλλάξει πέντε επεξεργαστές 
ήχου με αναβαθμίσεις λογισμικού. Έβαλα ένα 
δεύτερο εμφύτευμα όταν έκανα και την τέταρτη 
αναβάθμισή μου. Σήμερα συστήνεται στα παιδιά 
να βάζουν εξαρχής αμφίπλευρο κοχλιακό 
εμφύτευμα και συμφωνώ απόλυτα. Αν βάλεις 
κοχλιακό εμφύτευμα εξαρχής αλλάζει ριζικά 
η ζωή σου διότι ακούς και από τα δύο αυτιά. 
Τώρα είμαι παντρεμένη με παιδιά και δου
λεύω σε ένα πολυσύχναστο πολυκατάστημα. 
Είμαι πολύ κοινωνική και αγαπώ τη δουλειά 
μου, μου αρέσει να συναναστρέφομαι με  
κόσμο όλη μέρα, κάθε μέρα.

Η χριστίνα είναι 32 χρονών και δουλεύει ως πωλήτρια σε ένα πολυκατά-
στημα. Η ακοή της γίνεται όλο και καλύτερη χάρη στις πολλές αναβαθμί-
σεις από τότε που έβαλε το πρώτο της κοχλιακό εμφύτευμα. Μας εξηγεί 
πόσο εύκολο ήταν.

Γνωρίστε την Χριστίνα...
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Όταν επισκέφτηκα την ακουολόγο για τον 
τακτικό έλεγχο η ακοή μου ήταν καλή 
και δεν είχα κάποια ανησυχία. Ανέφερα 
παρεμπιπτόντως ότι στη δουλειά μου 
ψάχνουν τμηματάρχη, αλλά ότι εγώ 
δεν είχα κάνει αίτηση για τη θέση.

Η ακουολόγος μου πρότεινε 
μια αναβάθμιση του 
επεξεργαστή ήχου και με 
διαβεβαίωσε ότι θα την 
κάλυπτε η ασφάλειά μου 
λόγω της βελτιωμένης 
ακουστικής απόδοσης... 

Έτσι, πολύ σύντομα πήγα πάλι στην 
ακουολόγο για την αναβάθμιση. 
Η ακουολόγος τοποθέτησε τον νέο 
επεξεργαστή και τον προγραμμάτισε 
σύμφωνα με τις προσωπικές μου 
ρυθμίσεις.

Λόγω του θορύβου του 
περιβάλλοντος όταν το 
πολυκατάστημα είχε πολύ 
κόσμο δυσκολευόμουν να 
ξεχωρίσω κάθε φωνή και 
δεν ήμουν σίγουρη ότι θα 
μπορούσα να ανταποκριθώ 
σε παραπάνω ευθύνες.

...κυρίως σε θορυβώδη περι
βάλλοντα, πράγμα που είναι 
σημαντικό για τη δουλειά μου.
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Μου έδειξε πώς να χρησιμοποιώ το τηλεχειριστήριο και μου 
εξήγησε κάποια νέα χαρακτηριστικά, π.χ. πώς ο επεξεργαστής ήχου 
προσαρμόζεται αυτόματα ειδικά για το πολύβουο εργασιακό μου 
περιβάλλον.

Ας ελπίσουμε ότι η χριστίνα 
θα πάρει την προαγωγή!

Χαίρομαι που τα 
εμφυτεύματά μου  
είναι Cochlear διότι 
εδώ και 24 χρόνια 
η ακοή μου είναι 
η καλύτερη δυνατή. 
Κάθε φορά πίστευα πως 
δεν γινόταν καλύτερα, 
αλλά με κάθε αναβάθμιση 
η κατανόηση του λόγου 
όλο και βελτιωνόταν.

Οι τελευταίοι επεξεργαστές ήχου είναι πολύ εύκολοι στη χρήση τους, 
είναι πιο μικροί, πιο ελαφριοί και πιο άνετοι. Είναι πολύ διακριτικοί. 

Με την αναβάθμιση 
ένιωσα μεγάλη 
διαφορά, κυρίως στη 
δουλειά και στη χρήση 
του τηλεφώνου. Τελικά 
έκανα αίτηση για 
προαγωγή και τώρα 
περιμένω να δω αν  
θα πάρω τη θέση.

Κάποιοι διαλέγουν κά
λυμμα που ταιριάζει με 
τα μαλλιά τους, εγώ όμως 
προτιμώ να εμπλουτίζω 
την εμφάνισή μου με 
έντονα χρώ
ματα και 
μοντέρνα 
σχέδια!
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Ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι ιστορίες. Μήπως βλέπετε ομοιότητες ανάμεσα σε  

αυτούς τους ανθρώπους και σε εσάς; 

Ήρθε η ώρα να σκεφτείτε αν χρειάζεστε κοχλιακό εμφύτευμα. Πώς θα ήταν; 

Φανταστείτε να συμμετέχετε σε συζητήσεις ... εύκολα, χωρίς να κουράζεστε ή να 

δυσκολεύεστε. Πόσο ωραία θα ήταν να βλέπετε τηλεόραση χωρίς να δυναμώνετε την 

ένταση; Πώς θα ήταν να πηγαίνετε σε εστιατόρια με πολύ κόσμο και να καταλάβετε  

τον σερβιτόρο όταν σας προτείνει κάποιο ιδιαίτερο πιάτο; 

Αν είστε γονέας, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι για το παιδί σας να νιώθει μέρος του 

συνόλου, να πηγαίνει κανονικά στο σχολείο και να κάνει παρέα με παιδιά που ακούνε. 

Απευθυνθείτε στον ακουολόγο σας για να μάθετε περισσότερα ή επισκεφτείτε μας στο 

διαδίκτυο στη διεύθυνση www.cochlear.com.

Το επόμενο βήμα σας...



Η Cochlear είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως στα εμφυτεύματα 
ακοής και είναι αφοσιωμένη σε ένα σκοπό: να χαρίζει το δώρο 
της ακοής σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Εδώ και 30 χρόνια 
η Cochlear είναι πρωτοπόρος αυτής της τεχνολογίας, βοηθώντας 
πάνω από 250.000 ανθρώπους να ανακτήσουν την επαφή με την 
οικογένεια και τους φίλους τους.
Η Cochlear έχει τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε ακοολογικές έρευνες. 
Διατηρεί επίσης σταθερή συνεργασία με κορυφαίους ερευνητές και 
επαγγελματίες σε θέματα ακοής, εξασφαλίζοντας την πρωτοπορία 
στην επιστήμη της ακοής. 
Για τους πελάτες μας αυτό σημαίνει πρόσβαση στις τελευταίες 
τεχνολογίες για όλη τους τη ζωή και συνεχής υποστήριξη. 
Γι’ αυτό εφτά στους δέκα χρήστες κοχλιακών εμφυτευμάτων 
επιλέγουν την Cochlear.
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