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-inwestycja w przyszłość.

W ostatnich latach na świecie wzrasta liczba dzieci zaimplantowanych obustronnie. Naukowcy uważają, że
tendencja ta wynika częściowo z faktu, że dorośli pacjenci z głuchotą postlingwalną (czyli taką, która pojawiła
się u nich już po okresie rozwoju mowy i języka), zaimplantowani obustronnie, osiągają znaczące korzyści
w lokalizacji dźwięku i rozumieniu mowy w hałasie w porównaniu do osób z jednym implantem. Pomimo tego,
że dzieci jednostronnie zaimplantowane osiągają świetne wyniki w cichych pomieszczeniach, nie odzwierciedla to jednak trudności, z jakimi spotykają się na co dzień w rzeczywistych warunkach, takich jak sala
lekcyjna, przedszkole, ulica czy dom rodzinny. Wszechobecny hałas i szum, pochodzące z różnych źródeł,
powodują utratę dużej ilości informacji oraz jakości mowy, która do nich dociera. Co prawda, wiele dzieci
zaimplantowanych jednostronnie jest w stanie osiągnąć w odpowiednim czasie taki poziom rozwoju, jak
jego zdrowi rówieśnicy, to jednak liczne badania wykazały, że istnieje duża grupa takich dzieci, które mimo
wszystko wykazują opóźnienia w rozwoju języka i mowy (Blamey i zesp., 2001; Spencer i zesp., 2011), umiejętności czytania i pisania (geers i hayes 2011), zdolności do nauki (Mukari i zesp., 2007) czy kompetencji
społecznych (hintermair 2006). Z tego też względu, jak podaje Sarant i jej zespół (2014) implantacje bilateralne
u dzieci stały się przedmiotem badań ich skuteczności, a dziś są dzięki temu standardem opieki w krajach
rozwiniętych na całym świecie.
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Implantacje obustronne pomimo tego, że w wielu krajach na całym świecie są powszechnie stosowane, w Polsce wciąż budzą wątpliwości. Rodzice borykają się z wieloma obawami przed podjęciem decyzji o wszczepie drugiego implantu. Postanowiliśmy
spotkać się z rodzinami, które zdecydowały się na drugą operację i zapytać ich:
Czy gdybyście mogli cofnąć czas i podjąć tę decyzję drugi raz, czy byłaby ona taka sama?
Odpowiedź brzmiała trzy razy „TAK”.
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