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 מבוא

 ירידת שמיעה על רקע גיל   -(Presbycusis)פרסביאקוזיס 

 מגבלה כרונית השלישית בשכיחותה בזקנה     

 לירידת השמיעה השפעה שלילית על איכות חיים ותפקוד

 שימוש במכשירי שמיעה   -טיפול שיקומי 

 

 רוכשים מכשירי שמיעה 20%אבל רק 

 ?למה

 

 נמצא כי סטיגמה מעכבת את הטיפול בירידת השמיעה

 אך אין ביסוס תיאורטי ואמפירי ברור בנושא

 סקירה מקיפה של הספרות עשויה לעזור להבין את התופעה



 מטרת המחקר

 שיטה

בנוגע   2014עד דצמבר  1982סקירה היקפית של הספרות שפורסמה מינואר 

 לסטיגמה וירידת שמיעה בקרב מבוגרים  

 CINHALL, PubMed & PsycNET: חיפוש ממוחשב במאגרי מידע

 ארגון וסיכום המידע בטבלאות מובנות

 לסכם ולהעריך שיטתית את הספרות הקיימת בנוגע לסטיגמה וירידת שמיעה  1.

 להסיק מסקנות בנוגע למחקר עתידי וטיפול קליני  . 2
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  תוצאות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרסומים רלוונטיים 21נמצאו 

 קונצפטואליםאספקטים 

 :סוג הסטיגמה

 או סטיגמת הציבור/מחקרים בחנו סטיגמה עצמית ו 18

 מחקרים בחנו סטיגמה על בסיס קשר וסטיגמה עצמית 2

 מחקר בחן סטיגמת הציבור וסטיגמה על בסיס קשר   1

 :  מימדי הסטיגמה

,  חרש, פחות יעיל תקשורתית, להיות זקן: כגון, מחקרים דווחו על סטריאוטיפים 12
 חברתי/פחות ידידותי

,  הסתרת או הכחשת הקושי השמיעתי: כגון, סטיגמתיתמחקרים תיארו התנהגות  6
הימנעות מהרכבת מכשירי שמיעה והימנעות מאינטראקציות , העמדת פנים ששומעים

 חברתיות

 לא נמצא אף מחקר אשר התבסס על מודל תיאורטי

 אספקטים מתודולוגים

 השתמשו בכלים לא מתוקננים להערכת סטיגמה מחקרים 18

 HHIE (The Hearing Handicap :כגון, מחקרים השתמשו בשאלונים מובנים ומתוקפים 3

(Inventory for the Elderly 
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סיכום ומסקנות    

 -המלצות 

 :  בתחום התיאורטי

 הייחודיים של סטיגמה בנוגע לירידת שמיעה בקרב   איפיוניהיש להגדיר את
 זקנים

מהימן ותקף להערכת סטיגמה זו, מובנה, יש לפתח כלי ייחודי 

 :בתחום היישומי

יש לפתח תוכניות התערבות למיגור הסטיגמה והגברת השימוש במכשירי שמיעה 
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 :  השנים האחרונות עולה כי יש 30מסקירת הספרות של 

העדר מחקרים המבוססים על מסגרת תיאורטית בנוגע למושג  
 מימדיה ואפיוניה, סטיגמה

הנפוצה ביותר   הסטיגמתיתהסתרת הקושי השמיעתי היא ההתנהגות 
   הפרסומות על מכשירי שמיעה מדגישות את חוסר הנראות ולכן
 הרווחת הסטיגמתיתאת התפיסה " מחזקות"


