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القوقعة اإللكترونية



ما هي القوقعة اإللكترونية؟

اإلكتروني معقد �شغير الحجم ي�شاعد الأ�شخا�ص الذين  هي عبارة عن جهاز 

يعانون من �شمم �شديد اإلى تام ويواجهون �شعوبة �شديدة في �شماع الأ�شوات.  

يتم  وداخلي  الأذن  المغرو�شة من جزاأين خارجي خلف  القوقعة  يتكون جهاز 

غر�شه جراحيًا تحت الجلد.

الجهاز الداخلي



يتكون جهاز القوقعة المغرو�سة من الأجزاء التالية:

• ميكروفون والذي يقوم بالتقاط الأ�شوات.	

• يلتقطها 	 التي  الأ���ش��وات  وتنظيم  باختيار  يقوم  وال���ذي  النطق  معالج 

الميكروفون.

• الناقل والم�شتقبل/المنبه والذي يقوم بالتقاط الإ�شارات من معالج النطق 	

وتحويلها اإلى اإ�شارات اإلكترونية.

• منظومة/ مجموعة الإلكترود وتقوم بجمع الإ�شارات من المنبه وتر�شلها 	

اإلى مناطق مختلفة من الع�شب ال�شمعي.

مالحظة:

ال�سمع  المزروعة  الإلكترونية  القوقعة  تعيد  ل 

على  ال�سمع  ف��اق��د  ت�ساعد  ولكنها  طبيعته،  اإل���ى 

�سماع الأ�سوات المحيطة به وفهمها.     



كيف تعمل القوقعة اإللكترونية المزروعة؟

تختلف القوقعة المزروعة عن ال�شماعات، فال�شماعات ت�شّخم الأ�شوات حتى 

فهي  المزروعة  للقوقعة  بالن�شبة  اأما  �شماعها،  من  المت�شررة  الأذن  تتمكن 

الع�شب  بتنبيه  وتقوم  الأذن  قوقعة  في  المت�شررة  ال�شمعية  الخاليا  تتجّنب 

ال�شمعي مبا�شرًة.

اإلى  ال�شمعي  الع�شب  عبر  المزروعة  القوقعة  تولدها  التي  الإ�شارات  ُتر�شل 

عبر  الأ�شوات  �شماع  ويختلف  كاأ�شوات،  الإ�شارات  على  يتعرف  الذي  الدماغ 

القوقعة المزروعة عن ال�شمع الطبيعي وي�شتغرق بع�ص الوقت للتاأهيل، وبالرغم 

البيئية  الأ���ش��وات  �شماع  على  الأ�شخا�ص  من  العديد  ي�شاعد  فاإنه  ذل��ك  من 

وال�شتمتاع بالمحادثات الفردية ثم ا�شتخدام الهاتف في المراحل المتقدمة.



من هم المؤهلون لعملية زراعة القوقعة اإللكترونية؟               

لعملية  الخ�شوع  �شديد  اأو  تام  �شمع  فقدان  من  يعانون  الذين  لالأطفال  يمكن 

غر�ص قوقعة، كما يمكن للبالغين الذين فقدوا ال�شمع بعد اكت�شاب اللغة ب�شكل 

كلي اأو جزئي ال�شتفادة من عملية غر�ص القوقعة، حيث يتعلمون ربط الإ�شارة 

يتذكرونها م�شبقًا،  التي  بالأ�شوات  المزروعة  القوقعة  ال�شادرة من  ال�شوتية 

القوقعة  عبر  ال�شتماع  خالل  من  الكالم  فهم  على  ذلك  ي�شاعد  ما  وغالبًا 

المزروعة دون الحاجة اإلى ال�شتعانة بالتلميحات المرئية كالتي توفرها قراءة 

الكالم اأو لغة الإ�شارة.

عملية  وبعد  قبل  المكّثف  واللغوي  ال�شمعي  التاأهيل  مع  القوقعة  لغر�ص  يمكن 

ال�شمعية  والمهارات  واللغة  الكالم  اكت�شاب  على  الأطفال  ي�شاعد  اأن  الغر�ص 

والجتماعية.

بين  اأعمارهم  القوقعة تكون  لعملية غر�ص  الذين يخ�شعون  الأطفال  اأغلب  اإن 

�شنة وثالث �شنوات على ح�شب الحالة، وكلما كان عمر الطفل اأ�شغر عند عملية 

اأف�شل  ال�شمعية  والمهارات  اللغة  واكت�شاب  تعّلم  عملية  كانت  القوقعة  غر�ص 

واأ�شرع.  



كيف يخضع الشخص لعملية غرس القوقعة اإللكترونية؟

اإلى عملية جراحية وتاأهيل �شمعي  يتطلب ا�شتخدام القوقعة خ�شوع المري�ص 

مكّثف من اأجل تعّلم اأو اإعادة تعّلم ال�شمع، ويختلف م�شتوى الأداء من �شخ�ص 

لآخر مع هذا الجهاز.



 يعتمد نجاح زراعة القوقعة الإلكترونية على عدة عوامل مثل:

• عمر المري�ص عند خ�شوعه لعملية غر�ص القوقعة.	

• اإذا كان المري�ص يعاني من فقدان ال�شمع قبل اأو بعد اكت�شابه للغة.	

• الدافع لدى المري�ص واأ�شرته وتجاوبهم مع متطلبات البرنامج.	

• التاأهيل ال�شمعي واللغوي قبل وبعد العملية.	



مالحظات هامة:

يجب اأن ي�شمل قرار اإجراء غر�ص القوقعة الإلكترونية مناق�شات مع الفريق  �

الطبي.

غالبًا ما ُتعتبر عمليات غر�ص القوقعة اآمنة، على الرغم من احتمال حدوث  �

م�شاعفات كما هو الحال مع اأي عملية جراحية.

يجب تعّلم تف�شير الأ�شوات التي تنتجها القوقعة المزروعة، وتتطلب هذه  �

وح�شور  الم�شتمر  المنزلي  والتدريب  والممار�شة  الوقت  بع�ص  العملية 

جل�شات التدريب ال�شمعي واللغوي.

مع تمنياتنا لكم بال�سفاء العاجل
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