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ÚVOD
Sluch je jedním z pěti lidských smyslů, díky kterým člověk získává zvukové
podněty z vnějšího prostředí a umožňuje mu komunikaci s ostatními lidmi a tedy i
navazování vztahů a fungování v sociálním prostředí. Pokud je tento smysl narušen,
přicházejí na řadu kompenzační pomůcky, kterými jsou různé typy sluchadel a pokud ani
ta nepomohou, je zde možnost kochleární implantace.
Tématem mé bakalářské práce jsou technické aspekty kochleárních implantátů.
Kochleární implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, která umožňuje lidem
s těžkým poškozením sluchu zachycovat vnější zvukové podněty. Je tomu deset let, co
byla kochleární implantace zavedena v České republice a tím dala možnost lidem s těžkým
sluchovým postižením ve svém životě poprvé nebo opět slyšet.
Poznatky, které jsou v práci obsaženy, jsou inspirovány nejen literaturou, kterou
v práci uvádím, ale také mým přátelstvím s dívkou, která je již několik let uživatelkou
kochleárního implantátu. Na kochleární implantát ve své práci pohlížím z technického
úhlu, abych tím propojila speciální pedagogiku jako obor, který studuji, s oborem, ve
kterém pracuji, a který se zabývá elektrotechnikou.
Cílem mé práce je tedy vymezení technických aspektů kochleárního implantátu
v souvislosti s dopadem na jeho uživatele. Svou pozornost zaměřím na deskripci
jednotlivých částí kochleárního implantátu a podstatu jeho fungování, díky kterému může
člověk slyšet zvukové podněty.
První kapitola popisuje jednotlivé části kochleárního implantátu z technického úhlu,
je zde popsána nejen podstata přenosu zvuku, ale též nastavení zvukového procesoru, což
je vedle samotné operace velmi důležité pro míru úspěšnosti užitku neuroprotézy pro
uživatele. Protože výrobci své implantáty stále inovují, na závěr této kapitoly uvádím
novinky v oblasti kochleárních implantátů, hlavně nové typy řečových procesorů a jiného
příslušenství k němu.
Kochleárním implantátem nelze řešit ztráty sluchu všech etiologických příčin,
neboť hlavní podmínkou úspěšnosti implantace je fungující sluchový nerv a funkční
sluchové centrum v mozku. Pro získání implantátu je třeba splnit podmínky, které jsou
stanoveny v dokumentu s názvem „Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace“.
Tento dokument stanoví jak podmínky zdravotní, za kterých je možno implantát
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voperovat, tak také rodinné a osobnostní. Typ poškození sluchu není tedy jediným
kritériem pro získání implantátu.
Identita je v životě člověka velmi podstatná a u lidí s kochleárním implantátem
vyvstává otázka, do jaké skupiny se oni samy řadí, ve které se cítí být její součástí, zda je
to skupina slyšících či neslyšících. O této problematice v práci též pojednávám.
Protože se vznik kochleární neuroprotézy nejvíce týká osob neslyšících, věnuji
jednu kapitolu postoji komunity Neslyšících ke kochleárnímu implantátu.
V zahraničí je stále více neslyšícím, hlavně dětem, indikována bilaterální
implantace. V závěru druhé kapitoly proto popisuji, v čem tento způsob implantace spočívá
a jaké jsou její výhody.
Užívání implantátu kromě velkého přínosu v podobě slyšení přináší též určitá
omezení v životě člověka. Jedná se o nemožnost provozování některých sportů a jiných
činností v životě člověka, je zde i kontraindikace určitých lékařských vyšetření.
Protože se jedná o elektronickou kompenzační pomůcku, jejíž vnější část podléhá
opotřebení a vnějším vlivům, vznikají uživatelům náklady na její provoz. Samotná
implantace je operační zákrok, při kterém je implantát do hlavy člověka voperován,
vznikají zde také možná rizika a komplikace, které mohou nastat. Právě problematika
komplikací a důvodů k reimplantaci tvoří závěr mé bakalářské práce.
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1 KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT
„Kochleární implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, která
zprostředkuje sluchové vjemy neslyšícím jedincům přímou elektrickou stimulací sluchového
nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha“. (www.ckid.cz)
Základním rozdílem mezi kochleárním implantátem a sluchadlem je skutečnost, že
sluchadlo je jakýmsi zesilovačem vnějších zvukových podnětů a indikuje se u osob, které
mají zachovány takové zbytky sluchu, díky kterým pomocí vhodného sluchadla mohou
optimálně slyšet. Oproti tomu kochleární implantát indikujeme u osob, kterým ani
nejvhodnější sluchadlo nepomohlo zabezpečit optimální slyšení, neboť mají tak malé
zbytky sluchu nebo jsou prakticky hluší a implantát je pro ně alternativním prostředkem
jak získávat sluchové vjemy. U sluchadla se jedná o stimulaci akustickou, naproti tomu u
implantátu o stimulaci elektrickou (Tichý, 2009).
Kochleární implantát nepřenáší zvuk stejně jako je tomu u klasického fyziologického
přenosu, ale přenáší jej na elektronické bázi. Jediné, co je ve fyziologickém procesu
slyšení u kochleárního implantátu zachováno, je fungující sluchový nerv, který přenáší
vzruchy do centra v mozku. Ostatní procesy slyšení od vnikání vnějších zvukových
podnětů do zevního ucha, přes střední až do vnitřní části, je nahrazena jednotlivými částmi
kochleárního implantátu (Tichý, 2009).

1.1 VNĚJŠÍ ČÁST
Vnější část neboli externí část kochleárního implantátu se skládá z třech základních
částí, kterými jsou: mikrofon, řečový procesor a vysílací cívka. Vnější část proto, že se
nachází na vnější straně hlavy člověka, respektive za boltcem operovaného ucha a kousek
nad ním. Protože na tuto část působí mnoho vnějších vlivů, je zde oproti vnitřní části, která
je bezúdržbová, důležité, aby uživatel věnoval velkou pozornost údržbě jednotlivých jejích
částí. (Tichý, 2009)
Vnější části implantátu jsou stále zdokonalovány, a to jak technickým vývojem
jednotlivých součástek, tak i co se týče velikosti. Vnější část se stává stále menší a také
odolnější, díky čemuž klesá četnost nákladů na pořizování náhradních poškozených dílů.
Výrobci používají stále novější materiály, které jsou odolnější vůči vlivům vnějšího
prostředí a tím odbourávají činnosti, které uživatel implantátu nemůže díky náchylnosti
elektroniky vykonávat. Při inovování externí části musí být stále kladen důraz na
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kompatibilitu s částí vnitřní, neboť není možné z tohoto důvodu vnitřní část reimplantovat.
(www.cochlear.com)

1.1.1 Mikrofon
Mikrofon slouží k zachycování zvukových vln vnějšího prostředí. U většiny
implantátů je součástí řečového procesoru a je umístěn v jeho horní části. U dnes
implantovaných zařízení se můžeme setkat se dvěma mikrofony, směrovým, který
napomáhá lépe rozumět řeči hlavně v rušném prostředí, a mikrofonem všesměrovým.
Dalším typem mikrofonu je tzv. klopový mikrofon, který je připojen k řečovému
procesoru tenkým kabelem. U nových typů implantátu se však nepoužívá pro zvýšenou
četnost poškození připojovacího kabelu. Zvuk zachycený mikrofonem je dále posílán do
řečového procesoru. (Tichý, 2009)

1.1.2 Řečový procesor
Řečový procesor je jakýmsi malým analogovým počítačem, který filtruje a
zpracovává příchozí akustické signály a digitalizuje je do zakódovaných signálů, které jsou
přenášeny do vysílací cívky, která je nadále předává do vnitřní části implantátu.
(www.cochlear.com)
Umístěn je v závěsném sluchadle za boltcem ucha, které bylo implantováno.
Můžeme se také setkat s pojmem zvukový procesor, neboť označení řečový zužuje obsah
pojmu pouze na oblast řeči, ale on samozřejmě zpracovává i ostatní zvukové podněty
vnějšího prostředí. Dalším označením, se kterým se můžeme setkat, je procesor na
zpracování zvuků řečového pásma. (www.cochlear.com)
Řečové procesory existují dvojího druhu. U starších typů se jedná o tzv. krabičkové
procesory (např. Sprint od společnosti Cochlear), kdy je vedle vysílací cívky, závěsu za
ucho s mikrofonem, ještě součástí vnější části implantátu procesor uzavřený v krabičce,
který je připojen kabelem k části zavěšené za uchem a uživatel jej nosí nejčastěji v kapse
zavěšené kolem krku. Novější typy procesorů jsou tzv. závěsné, kdy je samotný procesor
ukryt v závěsu za uchem (např. Nucleus 5 a 6 od společnosti Cochlear nebo Opus 1 a 2 od
společnosti Med-El). (www.kochlear.cz)
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Obrázek 1: Krabičkový procesor (http://info-zpravodaj.sweb.cz/interview.html)

Průměrné rozměry nejnovějších závěsných procesorů, které jsou na českém trhu
k dostání, jsou: výška: 50 mm, šířka: 17 mm, hloubka: 9 mm. Hmotnost činní 9 – 10
gramů. Nové typy procesorů mají menší velikost a jsou velmi podobné klasickým
sluchadlům. Vyrábí se ve více velikostech, jak pro děti, tak pro dospělé a i v několika
barevných variantách. (Odstrčilík, 2012)

Obrázek 2: Závěsný procesor
(http://www.audionika.cz/medel/stranka/opus-1)

1.1.2.1 Napájení řečového procesoru
Napájení je pro uživatele implantátu velmi podstatné, neboť zvyšuje určitou
konformitu života člověka užívajícího kochleární implantát. Délka, po kterou vydrží
řečový procesor díky napájení fungovat, je při výběru typu napájecího zdroje velmi
důležitá, ale zároveň musí být přiměřená i jeho cena. Řečový procesor můžeme napájet
třemi možnými způsoby: (www.audionika.cz)
 Sluchadlové baterie – označované také jako baterie zinek – vzduch
umisťujeme do bateriového pouzdra, které je připojeno k řečovému procesoru.
Bateriové pouzdro má kapacitu 2 baterie, díky nimž vydrží implantát 3 – 4 dny
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nebo 3 baterie, délka provozu je pak 5 – 7 dní. Tuto dobu také ovlivňuje druh
baterií a to, jak je řečový procesor nastaven. (www.audionika.cz)
 Speciální akumulátory – akumulátor se nabíjí v nabíjecí jednotce. Poté je jeho
provozní doba 12 hodin. Životnost akumulátoru je 500 nabíjecích cyklů. Oproti
bateriovému

pouzdru

se

třemi

bateriemi

je

jeho

hmotnost

menší.

(www.audionika.cz)
 Klasická tužková baterie nebo akumulátor – pro napájení klasickou tužkovou
AA baterií nebo NiMH akumulátorem, musí být k řečovému procesoru kabelem
připojeno externí bateriové pouzdro, do kterého baterii či akumulátor vložíme.
Provozní doba při použití tužkové baterie činní 5 dní, u akumulátoru to jsou 4 dny.
(www.audionika.cz)

1.1.3 Vysílací cívka
Vysílací cívka také označována jako přenosová cívka či vysílač, je poslední část
vnější části implantátu, která je umístěna kousek nad horní částí ucha nedaleko řečového
procesoru, se kterýma je spojena tenkým kabelem. K hlavě je připevněna silným
magnetem, který je přitahován druhým, který je umístěn ve vnitřní části implantátu v tzv.
přijímači pod neporušenou kůží. Jeho funkcí je přenos zpracovaných signálů z řečového
procesoru do interní části kochleárního implantátu. Vysílací cívka je z plastu, uprostřed
něhož je zapuštěný magnet. (Tichý, 2009)

1.1.4 Dálkové ovládání
Dálkové ovládání je v dnešní době součástí všech implantátů, které jsou v České
republice implantovány, a díky němu je implantát optimálně využíván. Ne všichni výrobci
jej však mají jako součást základní sady, která je hrazena pojišťovnou. Například
k implantátům firmy Cochlear je nutné jej dokoupit, naproti tomu rakouská společnost
Med-El jej k implantátu dodává zdarma. I ovládání jednotlivých implantátů se od sebe liší.
Můžeme se setkat s ovládači, které mají pro každou funkci samostatné tlačítko. Jiné se
obsluhují přes menu na integrovaném displeji. V případě oboustranné implantace dítěte,
jsou implantáty na obou uších ovládány jedním ovladačem. Některé zároveň slouží jako
tester funkce kochleárního implantátu, takže k implantátu nemusí být dodáván tester
samostatně. (Odstrčilík, 2012)

12

Obrázek 3: Dálkové ovládání. Zdroj: http://www.gong.cz/wpcontent/uploads/2010/06/CochlearNucleus5.jpg

Průměrné rozměry dálkového ovládání jsou: šířka: 90 mm, šířka: 50 mm a tloušťka:
9 mm. Hmotnost se pohybuje 33 do 64 gramů.
I bez ovladače lze zvukový procesor ovládat pomocí tlačítek umístěných přímo na
něm. S ovladačem však nemusí uživatel po paměti mačkat tlačítka na procesoru, který má
umístěný za uchem, případně si jej kvůli manipulaci z ucha sundat. (www.audionika.cz)

1.1.5 Externí zařízení
Nové typy kochleárních implantátů ještě nabízí možnost připojení externích
zařízení. Lze k němu připojit MP3 přehrávač, iPod, FM zařízení, telefon, televizi, herní
konzole nebo indukční smyčku. Připojení těchto externích zařízení lze realizovat třemi
způsoby: přímé připojení audio kabelem, bezdrátové spojení indukční vazby nebo
bezdrátové spojení s FM bateriovým pouzdrem. (www.audionika.cz)

1.2 VNITŘNÍ ČÁST
Vnitřní část kochleárního implantátu, také nazývána jako interní, je pacientovi
zavedena během maximálně tří hodinové mikrochirurgické operace prováděné pod
mikroskopem specialistou otochirurgem. Při této operaci chirurg vytvoří malou „kapsu“ ve
skalní kosti, kam posléze umístí přijímač. Následně vytvoří cestu mezi lícním nervem a
bubínkem do dutiny bubínkové a poté vyvrtá drobný otvor do vnitřního ucha. Tudy je
protažen svazek elektrod, který je zaveden do scala tympani hlemýždě. (Kabelka, 2009)
Vnější a vnitřní část implantátu je spojena transkutánně, to znamená, že není
porušena kůže. Toto spojení je realizováno na základě dvou magnetů. (Kabelka, 2009)
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Obrázek 4: Vnitřní část. http://www.audionika.cz/medel/stranka/vnitrni-implantovana-cast

1.2.1 Přijímač
Přijímač označovaný také jako stimulátor během let díky snaze výrobců stále
zmenšuje svoji velikost, díky čemuž je možné jej bez problému implantovat velmi malým
dětem. Tato část implantátu zahrnuje tři základní části, a to přijímací cívku, magnet a
samotnou elektroniku. (Tichý, 2009)
Materiál, ze kterého je pouzdro vyrobeno, je keramika, například u implantátu
Pulsar od společnosti Med-El nebo titan, který svou pevností snižuje riziko poškození
implantátu a též silikon, který pokrývá přijímací cívku a magnet a díky své flexibilnosti se
dobře přizpůsobí tvaru lebky (www.audionika.cz)

1.2.2 Svazek elektrod
Elektrody vnitřní části kochleárního implantátu slouží k tomu, aby nahradily
nefungující vláskové buňky a stimulovaly přímo nervová zakončení nejlépe po celé dráze
hlemýždě a tím obsáhly co nejširší frekvenční spektrum reálných zvuků přicházejících
z vnějšího prostředí. Pro uživatele je tedy nejlepší, když je elektrodový svazek dostatečně
dlouhý, aby celou tuto dráhu pokryl a tím mu umožnil zachytit co největší rozsah zvuků.
Vedle vhodné stimulační elektrody musí být též hlemýžď fyziologicky (anatomicky)
v pořádku ve smyslu jeho úplné průchodnosti (př.: v případě částečné osifikace hlemýždě
není možné celé spektrum zvuků pomocí elektrody zachytit). (www.medel.com)
Materiál, ze kterého je svazek elektrod vyroben, je medicínský silikon, samotné
elektrody jsou z platiny a drátky mezi nimi jsou též z platiny a jsou izolovány teflonem. Na
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co se však u zdokonalování této části implantátu dbá nejvíce, je, aby byl sluchový nerv co
nejlépe stimulován a přitom traumatizace kochlei byla co nejmenší. (www.cochlear.com)
Délka zdravé kochlei je přibližně 35 mm, zatímco elektrodové svazky implantátů
dostupných v České republice jsou dlouhé v průměru 31 mm.
Výrobci implantátů též délky svazků přizpůsobují možným anomálií hlemýždě a
jiným potřebám uživatelů, takže nabízejí elektrodové svazky v různých délkách a
provedeních a je hlavně tedy na operatérovi, aby vybral vhodný typ a délku elektrody pro
daného uživatele. (www.medel.com)
Pokud má vnitřní část implantátu též referenční elektrodu, jako je tomu u
implantátů od společnosti Cochlear (společnost Med-El má referenční a stimulační
elektrodu

spojenu

v jeden

celek),

ta

je

umístěna

v musculus

temporalis1.

(www.cochlear.com)
Elektrodové svazky od výrobců kochleárních implantátů se liší ve dvou základních
oblastech, a to v typu daného svazku a také v počtu elektrod, které svazek obsahuje.
Co se týče typu, elektrodové svazky od společnosti Med-El, označované názvem
FLEX, jsou specifické tím, že drátky mezi elektrodami jsou „vlnité“, čímž je
minimalizováno poškození svazku při jeho zavádění a zároveň i poškození kochlei a
zbytků funkčních vláskových buněk v ní. (www.medel.com)

Obrázek 5: Elektrodový svazek FLEX. http://www.medel.com/sk/components-flexeas/

Společnost Cochlear při zavádění svazku elektrod používá tzv. „stylet“, tedy drátek
ve speciálním kanálku, který drží svazek při jeho zavádění do kochlei narovnaný a po jeho
vysunutí se svazek zkroutí do tvaru kopírujícího tvar hlemýždě. (Kabelka, 2009)

1

Spánkový sval
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Výrobci této pomůcky vyzdvihují snadnost při zavádění svazku elektrod, naproti
tomu odpůrci poukazují na možnost traumatizace okolní tkáně.
Elektrody společnosti Med-El mají 12 párů elektrodových kontaktů a elektrody
společnosti Cochlear mají elektrod 22. Jak už bylo výše zmíněno, délky elektrodových
svazků mohou být různé a zároveň i hustota umístění elektrod ve svazku může být vyšší, a
to vše dle toho, z jakých příčin budoucí uživatel hluchotou trpí či jaké přidružené vady
k tomuto postižení má. (www.medel.com)

1.3 PODSTATA PŘENOSU ZVUKU
Všechny kochleární implantáty, které se v ČR implantují, fungují na stejném
principu, to znamená, že proces převodu zvuku od jeho počátku, kdy jej zachytí mikrofon,
až po stimulaci nervových buněk, které je převedou do mozku, je stejný.
(www.audionika.cz)

Obrázek 6 http://www.audionika.cz/medel/stranka/jak-pracuje-kochlearni-implantat

1. Zvuk je zachycen mikrofonem umístěným na řečovém procesoru, který zvuk
následně zakóduje do podoby digitálního signálu.
2. Z řečového procesoru se tento signál dostává prostřednictvím kabelu do vysílací
cívky.
3. Signál je vysílací cívkou do přijímací části implantátu přenášen bezdrátově
transkutánně. Tento signál obsahuje též energii, které slouží k napájení vnitřní části
implantátu.
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4. Vnitřní část implantátu přijímané informace dekóduje na soubory elektricky
kladných a záporných impulsů.
5. Tyto impulsy jsou pak dále přenášeny prostřednictvím velmi drobných, okem
neviditelných drátků v elektrodovém svazku do stimulačních elektrod.
6. Stimulační elektrody jsou rozmístěny uvnitř hlemýždě a jejich úkolem je stimulace
vláken sluchového nervu. Ten poté vede výslednou informaci do sluchových center
v mozku, které ji rozeznávají jako zvuk. (www.audionika.cz)

1.4 NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO PROCESORU
Jakmile je implantát uživateli voperován a dojde i ke zhojení rány, zhruba za 4 – 6
týdnů začíná další fáze celkového procesu indikace kochleárního implantátu, a to jeho
nastavování. Nejedná se o jednorázovou činnost, naopak je nastavování dlouhodobý
proces, jehož četnost je ze začátku větší a postupem času se snižuje. Do té doby
„neoživený“ voperovaný implantát začíná uživateli poskytovat zvukové vjemy. Právě
optimální nastavení zvukového procesoru je vedle úspěšné operace a kvalitní rehabilitace
poslední z triády oblastí, které ovlivňují úspěšnost kochleární implantace. (Tichý, 2009)
Zvukové procesory přicházejí od dodavatelů všechny ve stejném základním
nastavení, v procesu jejich nastavování je tedy nutné je přizpůsobit přímo danému
uživateli, tedy vytvořit uživateli speciální program, který je nazýván „poslechová mapa“.
Těchto map lze vytvořit více dle situací v životě člověka, tedy například mapu do hlučného
prostředí, pro běžný poslech nebo pro poslech hudby. Lze nastavit až čtyři takto specifické
mapy. (Tichý, 2009)
Podstatou nastavování zvukového procesoru je naměření parametrů, které jsou u
každého uživatele ryze individuální a těmi nejdůležitějšími jsou:
 T-level (podle anglického slova „threshold“ = práh) – práh vjemu, tedy nejnižší
hranice, kdy člověk vnímá zvuk
 C-level (podle anglického slova „maximum comfortable level“ – MCL =
maximální příjemná úroveň) – práh nepříjemného vjemu, tedy hranice, od které je
vnímaný zvuk člověku nepříjemný
Naměřením těchto dvou hranic zajišťuje využitelný dynamický rozsah, tedy oblast
mezi prahem vjemu a prahem nepříjemného vjemu. Cílem nastavování je tedy správné
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nastavení dvou výše uvedených hodnot. Tyto hodnoty se zpočátku u dětí mění, neboť se u
nich dotváří a zrají celé sluchové dráhy. (Tichý, 2009)
Délka nastavování procesoru je velmi individuální. Nemyslí se tím délka
jednotlivých sezení, ale jejich četnost, respektive doba, po kterou se implantát nastavuje do
stavu, kdy je nastavena optimální poslechová mapa. Zpravidla nejlepší výsledky mají
dospělí ohluchlí lidé, kteří dobře slyší již po druhém až třetím sezení. Naopak jsou děti,
které i po několika měsících, bohužel, nereagují tak, abychom si dle jejich reakcí mohli být
jisti, že slyší. Jakmile je však mapa nastavena, dochází uživatel do centra už jen 1 – 2 ročně
na kontrolu, zda se nastavení nezměnilo, či zda implantát funguje bez problémů, hlavně
jeho vnější část, tedy procesor a vysílací cívka. (Tichý, 2009)

1.4.1 Telemetrie nervových odpovědí
Ne vždy lze zajistit spolupráci uživatele kochleárního implantátu při nastavování
procesoru, ať už z důvodu nízkého věku či kombinovaného postižení. V tomto případě je
využívána objektivní metoda potvrzující to, že nervová vlákna v hlemýždi odpovídají na
stimulaci a vzruchy se po nervové dráze odpovídajícím způsobem šíří. Tato metoda se
nazývá telemetrie nervových odpovědí – NRT = Neural Response Telemetry. (Tichý,
2009)
„Princip metody spočívá velmi zjednodušeně v tom, že implantát stimuluje z určité
elektrody definovanými impulsy nerv a následně sousední elektrodou snímá elektrickou
odpověď nervu na tuto stimulaci. Pokud je odpověď nalezena, víme, že nerv reaguje“. Toto
vyšetření se používá již během operace, po zavedení svazku elektrod. Subjektivní vyšetření
vnímání zvuků při nastavování mapy lze kombinovat s tímto vyšetřením objektivním a tím
tedy vzájemně kontrolovat obě metody. (Tichý, 2009)
Ověření funkčnosti implantátu lze zjistit již během operace, a to jednak reflexním
stažením třmínkového svalu vyvolané impulzy na jednotlivých elektrodách anebo lze
například u systému Nucleus zaznamenat přímo neurální odpověď sluchového nervu.
(Kabelka, 2009)

1.5 NOVINKY V OBLASTI KOCHLEÁRNÍCH IMPLANTÁTŮ
Ač je kochleární implantát novinkou, jeho výrobci se jej stále snaží zlepšovat, aby
tak zvýšili komfort jeho uživatelům. Zároveň i uživatelé zvyšují na něj své nároky, neboť
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chtějí slyšet, a to pokud možno stále, za jakékoli situace a odbourat tak omezení, které
užívání implantátů s sebou přináší. Proto se vyvíjí nejen samotný implantát, ale vznikají
novinky v podobě příslušenství k němu.

1.5.1 Ear gear pouzdro
Potíže s funkčností procesoru kochleárního implantátu při styku s vlhkem a vodou
jako takovou byl a stále je pro uživatele dlouhou dobu velký problém. Uživatelé implantátu
uvádí i snížení či chybovost funkce procesoru při velmi nízkých teplotách vnějšího
prostředí, tedy hlavně v zimních měsících. Kanadská společnost Ear Gear přišla na trh
s nylonovými pouzdry, které chrání ušní protetiku, hlavně sluchadla a kochleární
implantáty, před vlivy vnějšího prostředí. Nylon, materiál, ze kterého jsou pouzdra
vyráběna, chrání elektroniku před vnějšími vlivy, jako jsou déšť, pot, prach a nečistoty a
zároveň pro dostupnost více barevných variant tyto pomůcky zpestřuje. Nejvíce si
uživatelé obal pochvalují při sportu, kdy se více potili, což zapříčinilo chybovost ve funkci
implantátu. (www.gearforears.com)

Obrázek 7: Ear Gear pouzdro Cordless. Zdroj: http://www.gearforears.com/content/ear-gearcochlear-cordless

1.5.2 Vodotěsné pouzdro
Fakt, že kochleární implantáty, které jsou v České republice dostupné, nejsou
voděodolné, je pro jejich uživatele značnou nevýhodou. Jejich velmi nízká odolnost vůči
vodě zapříčiňuje nutnost jejich sundávání v případech, jako je sprchování a plavání, což
hlavně u malých dětí je značný problém, protože v danou chvíli dochází k nemožnosti
komunikace mezi uživatelem implantátu a okolím.
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Určitou vodotěsnost garantuje firma Cochlear u svého řečového procesoru Nucleus
5, ale jedná se spíše o situace, kdy uživatel například zmokne.
Společnost Cochlear nabízí pro tyto situace vodotěsné pouzdro, které je vhodné pro
jimi vyrobené řečové procesory řady Nucleus, ale díky jeho velikosti a pružnosti do něj lze
dát i nové typy procesorů ostatních výrobců a zároveň je vhodný i pro ty, kteří mají cívku
umístěnu dále od ucha.

Obrázek 8: Vodotěsné pouzdro. Zdroj:
http://cochlearimplanthelp.files.wordpress.com/2012/10/harmony-in-aa-accessory.jpg

Při použití tohoto pouzdra je vhodné používat plavací brýle nebo čepici, které fixují
pouzdro na místě a brání tedy jeho stržení proudem vody. K pouzdru je také možnost
dokoupit speciální klip, který sice není součástí balení, ale díky němu lze pouzdro upevnit
k ošacení či speciálnímu nákrčníku. Pokud se stane, že pouzdro nám z hlavy ve vodě
spadne, najdeme jej na hladině, neboť již při uzavírání vnější části implantátu do obalu
jsme dle doporučení od výrobce upozorněni, abychom z něj „vytlačili“ co nejvíce vzduchu.
(http://cochlearimplantonline.com)
Materiálem, ze kterého je pouzdro vyrobeno, je velmi měkký plast. Jeho uzavření je
realizováno stejnou technologií jako Ziploc pytle a k tomu je zde navíc ještě lepicí páska,
kterou přeložíme přes chlopeň obalu. Protože materiál není moc pevný, aby byla
zachována pružnost a tedy i co nejpříjemnější nošení a zároveň i dobré slyšení, je
doporučováno, aby s pouzdrem pracovali dospělí, aby nedošlo nevhodnou manipulací
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k jeho protržení. Pouzdra jsou pouze na jedno použití a společnost Cochlear je prodává
v balení po třiceti kusech. (http://cochlearimplantonline.com)2
Co se týče kvality zvuku, ten má při použití pouzdra malé ztlumení a zkreslení,
neboť je mikrofon umístěn pod obalem, a kvalita na vzdálenější poslech se také snižuje.
Také okraje obalu při delším nošení způsobují otlačení v oblasti za uchem. Pro uživatele
kochleárního implantátu jsou tyto nevýhody jakousi „malou daní“ za to, že mohou slyšet
při vodních aktivitách.

1.5.3 Voděodolný kochleární implantát
Od jara roku 2012 nabízí americká společnost Advanced Bionics GmbH novinku
v podobě vodotěsného kochleárního implantátu s názvem Neptune. Právě voděodolnost
byla do té doby vlastnost, která byla uživateli implantátu často zmiňována jako jedna
z hlavních nevýhod. Protože v České republice nemá tato společnost zastoupení a ani její
produkty tedy u nás nejsou zatím k dostání, je pro české uživatele zatím tato novinka
jakousi vizí do budoucna, že podobný model vytvoří i společnosti, jejichž implantáty jsou
u nás k dostání, případně, že náš trh s kochleárními implantáty bude časem rozšířen i o
nabídku produktů od této společnosti.
Neptune je řečový procesor kapesního (krabicového) typu. Právě tento typ
procesoru je často považován za starší verzi, neboť většina výrobců, jak Cochlear, tak
Med-El, již své nejnovější procesory dělají závěsného typu za ucho. Užití kapesního typu
v případě Neptune, má však své opodstatnění. Protože jeho uživatel se s ním může nejen
sprchovat, ale i koupat a plavat, je kapesní typ lepší, pro jeho pevnější uchycení, ať
k oblečení či přímo k tělu. Neptune nepoškodí dle výrobce chlorovaná voda, šampon ani
mýdlo a lze se s ním potápět až do hloubky 3metrů. (www.kochlear.cz)
Vnější část implantátu se skládá z řečového procesoru a kabelem připojené vysílací
cívky. Společnost Advanced Bionics vyrábí k tomuto řečovému procesoru dvě varianty
kabelu a cívky, jednu pro běžné užívání a druhou vodotěsnou. Délka kabelu je různá, od 15
cm do 107 cm. Mikrofon je oproti u nás distribuovaným implantátům, které jej mají
umístěn na řečovém procesoru, u Neptune umístěn na vysílací cívce. Napájení procesoru je
2

Společnost Aima s.r.o., která v ČR zastupuje společnost Cochlear, tato pouzdra prodává od 1. 2. 2013 za

cenu 110Kč s DPH za 1 kus.
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realizováno prostřednictvím jedné AAA baterie (nabíjecí i jednorázová) nebo stejně
velkého akumulátoru. U tohoto procesoru nelze k napájení užívat klasické sluchadlové
baterie označované jako baterie zinek – vzduch, neboť právě vzduch je pro jejich dobré
fungování podstatný a vodotěsné pouzdro jeho přístupu k bateriím zamezuje.
(www.advancedbionics.com)

Obrázek 9: Kochleární implantát Neptune. Zdroj: www.advancedbionics.com

Pro uživatele je příjemný velmi široký sortiment, co se týče barev a příslušenství.
V nabídce je například závěsná kapsa vhodná pro děti při koupání, náramek na paži pro
možnosti plavání, čelenka, kterou lze využít při cvičení, klips, kterým lze procesor
přichytit například k lyžařským brýlím nebo na kravatu a také dětské kšíry pro velmi malé
děti.

Cena

tohoto

implantátu

se

v Německu

pohybuje

okolo

10 000

Euro.

(www.advancedbionics.com)
I u tohoto nového typu lze nalézt výhody a nevýhody, na které uživatelé
upozorňují. Mezi jeho výhody lze uvést, že právě závěsný procesor je vhodný pro
uživatele, kteří mají malé či žádné uši, případně pro malé děti, které mají tendenci si
procesor z ucha sundávat. I možnost napájení klasickou AAA baterií je pro její dostupnost
pro uživatele přínosem. U negativ je často zmiňován propojovací kabel, který pro svou
délku může být příčinou například „zaháknutí se“. (www.kochlear.cz)

1.5.4 Řečový procesor Rondo
Od jara roku 2013 rozšířila společnost Med-El svoji nabídku řečových procesorů o
nový typ Rondo, který je novinkou hlavně proto, že tento typ procesoru spojuje všechny tři
vnější části implantátu v jeden celek (Single-Unit procesor). Součástí procesoru Rondo je
tedy jak řídící jednotka, tak i vysílací cívka a baterie. K řečovému procesoru Rondo je
součastně dodáváno i FineTuner dálkové ovládání. Rondo je kompatibilní se všemi
kochleárními implantáty společnosti Med-El a je založeno na procesoru OPUS. Uživatel
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implantátu má na výběr ze čtyř barevných provedení: antracit, nordic grey, creme, ebony
(www.medel.com).

Obrázek 10: Audio procesor Rondo. http://www.audionika.cz/aktualita/audioprocesor-rondo

Hlavními výhodami tohoto procesoru je spojení tří částí v jeden celek. Zároveň i
fakt, že Rondo procesor je umístěn na hlavě v místě, kde je standardně umístěna vysílací
cívka, odbourává lidem s brýlemi problémy s tím, že je za uchem tlačí nožička brýlí, která
se za ucho špatně vejde spolu s řečovým procesorem závěsným za ucho. S tím souvisí i
odbourání případného pocení se za uchem a skrytí procesoru pod vlasy umožňuje
diskrétnost jeho nošení. Co se týče úspory financí, je zde výhodou, že uživatel ušetří za
náklady za poškozené části, neboť spojení v jeden celek například odbourává náklady na
koupi nových kabelů propojujících cívku a procesor, které se vlivem užívání často
porouchávají.

1.5.5 Nucleus 6
Od srpna roku 2013 nabízí společnost Cochlear nový řečový procesor Nucleus 6, u
kterého uvádí mnoho novinek, ať už v oblasti ovládání, či softwarových vylepšení a
možnost dokonalejšího poslechu pro jeho uživatele. Níže uvádím nové možnosti, které
svým uživatelům nový řečový procesor nabízí. I pro české uchazeče o kochleární implantát
je Nucleus 6 již dostupný. (Příhodová, 2013)
Velikost Nucleus 6 je o necelé 3milimetry menší než předchozí Nucleus 5. Na
výšku měří 39,1mm, čímž je nejmenším dostupným řečovým procesorem. Procesor se
standardními i kompaktními bateriemi má životnost 60 hodin na jedno nabití. (Příhodová,
2013)
Vedle klasického kapesního dálkového ovládání, byl k Nucleus 6 vyvinut dálkový
ovladač ve velikosti přívěsku na klíče, který uživateli poskytuje možnost měnit hlasitost,
citlivost a jednotlivé programy bez nutnosti nosit s sebou velký ovladač. Vedle tohoto
klasické kapesní ovládání nově umožňuje obousměrnou komunikaci, sledování stavu
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procesoru a je osazeno usb portem, který by měl do budoucna umožnit výměnu dat.
(www.cochlear.com)
Kontakt s vodou je pro uživatele Nucleus 6 též méně rizikový, co se týče jeho
poškození, než u předchozích procesorů, neboť je procesor kryt vrstvou nanočástic a při
použití dobíjecích baterií je stupeň krytí IP57. Uživateli tedy zajišťuje trvalou odolnost
proti vodě při procházkách v dešti, postříkání se vodou, koupání ve vaně. Nejedná se však
o takovou odolnost, jako je u řečového procesoru Neptune, proto nelze s procesorem
například plavat pod vodní hladinou. V každodenním běžném životě však uživateli
odolnost Nucleus 6 mnohé usnadní. (www.cochlear.com)
Lepší mikročip, kterým je procesor osazen, umožnil výrobci obohatit Nucleus 6
novými funkcemi, jako je: (www.cochlear.com; Příhodová, 2013)
 SmartSound iQ – sada špičkových nástrojů pro zpracování zvuku. Obsahuje šest
programů se specificky nastaveným poslechem (konverzace v hlučném prostředí,
pohodlný poslech v prostředí s šumem, poslech tichých zvuků v tichém prostředí,
jasnější a zřetelnější porozumění řeči, poslech ve větrném prostředí, poslech
hudby).
 Scene Classifier (SCAN) – zcela automatický program pro rozpoznání akustického
prostředí. Tato novinka usnadňuje uživatelům ovládání procesoru, kdy si nemusejí
jako u předchozího typu přepínat jednotlivé programy dle prostředí sami, ale dělá
to za ně automaticky sám procesor.
 Procesor připraven pro hybridní elektro-akustickou funkci – v procesoru je nově
integrován hybridní režim, který umožňuje jednoduché připojení akustické
komponenty a též nastavení akustického vstupu v kombinaci s elektrickou
stimulací.
 Wireless-ready – procesor je připraven pro bezdrátovou komunikaci s bezdrátovým
příslušenstvím od firmy Cochlear, což uživateli usnadňuje připojení se k audio
příslušenství bez „zbytečných“ kabelů.
 Data logging – funkce automatického záznamu informací o používání procesoru,
která umožňuje lepší náhled audiologa na potřeby pacienta. Tato funkce umožňuje
audiologovi bez informací od uživatele zjistit podstatné a objektivní informace
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v užívání procesoru, jako je například délka pobytu v jednotlivých prostředích, jaké
programy jsou nejvíce používány, zda se mění hlasitost či citlivost a zda jsou
využívána příslušenství (snímací cívka, FM, jiné).
Protože je Nucleus 6 na trhu krátkou dobu, nelze zatím dostatečně posoudit, jak
moc velkým přínosem pro uživatele je a jak jsou prospěšné všechny jeho nové funkce
v jejich běžném životě. Dle výše uvedeného však mohu říci, že tímto novým procesorem
udělala společnost Cochlear pro uživatele kochleárního implantátu velký krok kupředu a
přinese – li procesor uživatelům všechny výhody, které jsou uváděny, bude to v oblasti
technických aspektů kochleárních implantátů a v životech jejich uživatelů další pozitivní
posun. Též každodenní život s implantátem pro ně bude snazší.
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2 KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT A JEHO DOPAD NA UŽIVATELE
V České republice je kochleární implantát indikován dětem prelingválně i
postlingválně ohluchlým a ohluchlým dospělým. Pro výběr kandidátů pro kochleární
implantaci byl vyhotoven dokument s názvem: Kritéria výběru kandidátů pro kochleární
implantace, který je

doporučený implantační

komisí

Českou

společností

pro

otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku J. E. Purkyně. Tento dokument je zároveň
v souladu s kritérii implantačních center zemí Evropského společenství. Zatím poslední
revize byla dne 2. 2. 2012. (www.audionika.cz)
V obecných pravidlech je uvedeno, že doba od požádání o vyšetření nebo od
doporučení vysílajícím zařízení do stanovení indikace implantátů nepřesáhne jeden rok.
Vyšetření a výběr kandidátů provádějí akreditovaná centra, která svůj závěr stanoví dle
komplexního posouzení předepsaných vyšetření. Tato centra také vedou kompletní
databázi nejen pacientů implantovaných, ale také vyšetřených.
V další části dokumentu jsou uvedena „Všeobecná kritéria pro děti i dospělé“,
která jsou shrnuta do těchto devíti bodů:
1. Audiologické podmínky: oboustranná hluchota („profound deafness“ podle
definice WHO) a/nebo těžká nedoslýchavost, kdy lze očekávat u kochleární
implantace vyšší zisky v rozumění řeči než u konvenčních sluchadel.
 Tónový audiogram: průměrné ztráty sluchu na frekvencích 500, 1000, 2000 a
4000 Hz jsou rovné a vyšší než 90 dB HL.
 Tónový audiogram se sluchadlem: průměrné ztráty sluchu na frekvencích 500,
1000, 2000 a 4000 Hz jsou větší než 50 dB HL.
 Sluchadlo s maximálním výkonem na výstupu má jen minimální efekt na
podstatný rozvoj řeči (tj. skóre nejvíce 40% v rozumění vět z otevřeného
souboru, nejvíce 50% ze souboru uzavřeného). Jsou vyzkoušeny alespoň tři typy
sluchadel.
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 Hodnoty sluchového prahu stanovené metodou SSEP3 nebo metodou BERA4 jsou
větší než 95 dB HL. Vyšetření otoakustických emisí je zpravidla negativní.
2. Není interní kontraindikace k provedení operace v celkové anestezii.
3. Nejsou známky floridních zánětlivých změn ve středouší.
4. Pomocí vyšetření HRCT (výpočetní tomografie s vysokým stupněm rozlišení) je
ověřena průchodnost hlemýždě.
5. Neurologické vyšetření neprokazuje poruchu vyšších etáží sluchové dráhy a
centrální nervové soustavy.
6. Psychologické vyšetření vylučuje psychopatologické rysy kandidáta.
7. Pacient a jeho rodina musí být podrobně informováni o možnostech, omezeních a
rizicích kochleární implantace a mají mít realistická očekávání. Souhlasí
s povinnými pravidelnými kontrolami a aktivní účastí na pooperační rehabilitaci.
Dospělý uchazeč musí být sám motivován k operaci.
8. Rehabilitační péče musí být dobře a předem zajištěna jak v místě bydliště, tak i
v centru kochleárních implantací. Tato péče začíná již v době přípravy uchazeče na
operaci.
(www.audionika.cz)

2.1 DÍTĚ JAKO UCHAZEČ KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE
Pro děti jako uchazeče o kochleární implantaci slouží v Praze jako diagnostické a
rehabilitační zařízení Centrum kochleárních implantací u dětí – Foniatrické oddělení ORL
kliniky 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, slangově nazývané mezi rodiči dle ulice,
ve které se nachází, „Mrázovka“. Vlastní implantace je prováděna v Centru kochleárních
implantací v Motole pod vedením docenta Kabelky nebo některého z jeho kolegů.
(www.ckid.cz)
3

Metoda evokovaných potenciálů. Během umělého spánků dítěte se mu do uší pouští různě hlasité zvuky na

frekvencích, na který se přenáší řeč a prostřednictvím elektromyogramu se zjišťuje mozková aktivita.
(Horáková, 2011, s. 32)
4

Funguje na podobném principu jako SSEP s rozdílem, že nesleduje mozkovou aktivitu, ale elektrický

potenciál různých částí sluchových drah. (Horáková, 2011, s. 31)
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V červenci roku 2012 bylo nově otevřeno Centrum kochleárních implantací ve
Fakultní nemocnici sv. Anny na Moravě. (www.fnusa.cz)
Děti jako kandidáti pro kochleární implantaci musí dle výše zmíněného dokumentu
vedle obecných podmínek splňovat ještě několik specifických:
1. Dítě ohluchlé postlingválně se operuje co nejdříve po ohluchnutí, ne však dříve než
za půl roku. V případě jasně prokázané hluchoty po meningitidě lze operovat dříve.
2. Děti s hluchotou kongenitální nebo ohluchlé prelingválně lze operovat optimálně
mezi 1. – 4. rokem věku, nejpozději do věku 12 let. U starších dětí je nutné
postupovat individuálně a indikaci připustit ve výjimečných případech.
3. Je prokazatelně prováděna předoperační rehabilitace a jsou dokladovatelné
pokroky v komunikačních schopnostech dítěte.
4. U hluchoslepých děti je posuzován přínos implantátu s ohledem na jeho přínos pro
zlepšení kvality života.
(www.audionika.cz)

2.2 DOSPĚLÝ ČLOVĚK JAKO UCHAZEČ KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE
Pro dospělé slouží jako diagnostické a rehabilitační zařízení Foniatrická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vlastní operace
je jim prováděna v Centru kochleárních implantací-ORL klinika 1. Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy ve Fakultní nemocnici v Motole. (www.ckid.cz)
Dospělý člověk dle „Kritérií výběru kandidátů pro kochleární implantace“ musí
vedle obecných podmínek splňovat ještě několik podmínek stanovených pro dospělé
kandidáty, a to:
1. Postlingválně ohluchlí pacienti jsou implantováni co nejdříve po ohluchnutí nebo
po stanovení diagnózy hluchoty.
2. Podmínkou indikace ke kochleární implantaci je dobře rozvinutá řeč, vypracovaná
schopnost odezírání a orální způsob komunikace.
3. Etiologie hluchoty není rozhodující pro indikaci kochleárního implantátu.
V případě hluchoty postmeningitické se operuje co nejdříve, neboť může dojít
k obliteraci hlemýždě (ke ztrátě jeho průchodnosti).
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4. Z implantačního programu nelze vyloučit ani pacienty vyššího věku, pokud splňují
uvedená implantační kritéria. Délka hluchoty též není rozhodující pro indikaci
kochleárního implantátu za předpokladu dobré schopnosti odezírání a vybudované
srozumitelné řeči.
5. Kochleární implantace je indikována i u pacientů s částečným přínosem sluchadel.
V tomto případě tzv. bimodální stimulace (sluchadlo + neuroprotéza) prokazatelně
zvyšuje skóre rozumění řeči, především v hlučném prostředí.
6. Neimplantují se prelingválně neslyšící dospělí, u nichž má kochleární neuroprotéza
pouze minimální přínos.
7. Kontraindikaci

kochleární

implantace

představují

též

všechny

stavy

s oboustranným nefunkčním sluchovým nervem.
(www.audionika.cz)

2.3 IDENTITA UŽIVATELE KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU
Identita je chápána jako sebeuvědomění člověka, jako ztotožnění se s někým jiným,
ať už s jeho myšlenkou či postojem nebo skupinou lidí, se kterou má člověk něco
společného, což v tomto případě je například sluchová vada, případně užívání kochleárního
implantátu. Identita je chápána jako základní lidská potřeba a člověk má tedy potřebu ji
nalézt, neboť pocit identity s sebou přináší pocit bezpečí a seberealizace. (www.ruce.cz)
Vytvoření vlastní identity je pro člověka velmi důležité proto, aby se mohl úspěšně
začlenit do lidského společenství a zároveň se podílet na jeho fungování. (Kratochvílová,
2009)
U lidí se sluchovou vadou závisí jejich postavení ve společnosti a tedy i to, s jakou
skupinou se ztotožní na tom, jaký stupeň sluchové vady mají a v jakém prostředí vyrůstali.
(Procházková, 2012)
Myslím si, že u ohluchlých implantovaných lidí může nastat krize identity i
v případě, že implantát jejich sluch nahradí a oni ve svém životě nemusí zásadně nic měnit
(např. zaměstnání). I když by se nadále měli cítit plně součástí slyšící společnosti, vznikají
určité situace, za kterých to, že nejsou slyšícími, jako tomu bylo dřív, pociťují. Těmito
situacemi mám na mysli ty, kdy musí člověk vnější část implantátu z nějakých důvodů
odložit (sport, kontakt s vodou) nebo se implantát poškodí a nefunguje. Též vnější
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viditelná část ho může do jisté míry stigmatizovat. Mohou se objevit šelesty či bolesti
hlavy a v některých případech uživatel nemůže svůj sluch plně využívat, například při
telefonování. Právě riziko, že i po implantaci nemusejí být plně slyšícími, přináší
ohluchlým určité rozčarování a také krizi identity.
U implantovaných dětí je podle mého názoru situace trochu jiná. Jak výše uvádím,
velmi záleží na tom, v jakém prostředí vyrůstají. Narodí-li se dítě ve slyšící rodině, tak
užíváním implantátu a s tím spojenými odlišnostmi v některých denních činnostech a
v komunikaci, může vzniknout krize v jeho identitě, neboť vyrůstá a je v kontaktu se
slyšící společností, ale samo ví, že je jiné, než ostatní. Když dítě nemá v okolí dalšího
člověka se stejným handicapem, cítí se najednou se svým problémem samo a zároveň neví,
kam patří.
Naopak implantované děti vyrůstající v neslyšící rodině, které jsou v každodenním
kontaktu s neslyšícími, se mohou cítit členy této skupiny. Když ale poté nastoupí do běžné
základní školy a v komunikaci se slyšícími nemají velké obtíže a najdou si zde své
kamarády, mohou mít najednou pocit, že vlastně nevědí, do jaké skupiny patří, neboť se
cítí jako neslyšící, ale zároveň by možná bylo žádoucí, aby se cítily slyšícími. (Wheeler,
2007)
Tyto situace, kdy člověk neví, do které skupiny lidí patří, nemusejí však vzniknout
u každého implantovaného člověka. Podstatné proto, aby tato situace nenastala, je, aby se
dítě se svou sluchovou vadou a následnou implantací vyrovnalo a bralo ji jako součást sebe
sama. Zde hrají velkou roli nejen rodiče dítěte, ale i širší rodina a nejbližší okolí
implantovaných lidí. (Kratochvílová, 2009)
Problematiku identity osob s kochleárním implantátem jsem též konzultovala se
třemi uživatelkami, které mi poskytly informace do následující kapitoly Omezení a limity
kochleárního implantátu. Každá z těchto tří uživatelek vnímá svou situaci jinak.
První z nich, žena, která byla implantována ve vyšším věku, se stále považuje za
člověka s těžkou sluchovou vadou. I přes implantaci stále používá při sledování televize
titulky. Studovala školu pro osoby se sluchovou vadou a mezi lidmi se sluchovou vadou
má více přátel než mezi slyšícími. (Jašová, 2013, e-mail)
Druhé dvě ženy byly implantovány ještě v dětském věku. Jedna se cítí jako součást
slyšící části obyvatel. Implantát ji maximálně pomohl a po celý život navštěvovala školy i
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kroužky běžného typu a s neslyšícími nebyla nikdy v kontaktu. Plně se integrovala do
společnosti slyšících, takže se jako neslyšící necítí. Když už by měla poukázat na spojitost
s lidmi se sluchovou vadou, označila by se jako nedoslýchavá, protože má občas problém
s rozuměním řeči v místech se špatnou akustikou. (Šmídová, 2013, osobní sdělení)
Druhá žena na otázku, s jakou skupinou lidí by se identifikovala, neuvedla přímou
odpověď. Vyrůstala ve slyšící rodině a navštěvovala školy běžného typu, ale v dospělosti
se sama rozhodla být v kontaktu s lidmi se sluchovou vadou, mezi kterými si našla nové
přátele. Ona sama uvedla, že by lidé s kochleárním implantátem měli být podle ní novou
skupinou a nemuset se snažit začlenit ke slyšícím či neslyšícím. Mají dle ní své specifické
odlišnosti v běžném životě, a ty mohou konzultovat a žádat pochopení pouze u stejně
implantovaných lidí, neboť slyšící ani neslyšící je nemohou tak dobře pochopit. Tato
uživatelka zároveň poukazuje na přínos neziskové organizace SUKI (Sdružení uživatelů
kochleárního implantátu), která několikrát do roka pořádá víkendové pobyty pro uživatele
implantátu a jejich rodiče. Vedle přínosu pro rodiče, jejichž děti byly implantovány a oni
mají možnost vidět pokroky jiných starších dětí a udělat si přibližnou představu, jak se dále
bude vyvíjet jejich dítě, mají též mladí uživatelé možnost se zde setkat se stejně starými
lidmi a konzultovat s nimi své zkušenosti a situace, které museli řešit ve světě slyšících.
(Nová, 2013, e-mail)
Jak uvádí kniha The Parent´s Guide to Cochlear Implants, lidé s kochleárním
implantátem by mohli být těmi, kteří by postavili most mezi světem slyšících a neslyšících.
(Chute, Nevis, 2002, str. 132)
Dle mého názoru je pro utváření identity implantovaných lidí podstatné, aby jim
byl umožněn kontakt jak s lidmi slyšícími, tak i s lidmi neslyšícími. Člověk má poté
možnost se sám dle svých pocitů a potřeb rozhodnout, do jaké skupiny chce patřit, a tím
zamezíme vzniku situace, kdy člověk neví, kam patří, neboť se ve skupině, do které byl
uměle zařazen, necítí být její součástí.
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2.4 POSTOJ KOMUNITY NESLYŠÍCÍCH KE KOCHLEÁRNÍM IMPLANTACÍM
"Cožpak záleží na hluchotě ucha, když slyší duše? Jediná skutečná a neléčitelná
hluchota je hluchota ducha.“
Viktor Hugo Ferdinandu Berthiérovi , 25. 11. 1845.
(Jaroslav Hrubý, Průvodce neslyšících a nedoslýchavých
po jejich vlastním osudu, 1998)

Kochleární implantát je významným mezníkem v životě lidí s diagnostikovanou
těžkou sluchovou vadou. Protože absence sluchu, stejně jako ostatních smyslů, se dlouhou
dobu nedala nijak léčit či kompenzovat, utvořila se postupem let komunita Neslyšících,
která díky svému jazyku – znakovému jazyku, kultuře a hlavně soudržnosti, je právem
součástí společnosti. Právě pro tuto kulturní jazykovou menšinu byla možnost kochleární
implantace v České republice obratem v jejich životě a životě jejich blízkých. Dalo by se
říci, že většina Neslyšících má k implantátu negativní postoj nebo spíše výhrady, které
v roce 2007 sepsali v dokumentu s názvem „Manifest neslyšících“. Manifest je dílem více
autorů. Několik základních bodů z tohoto dokumentu, které vyjadřují postoj komunity
Neslyšících ke kochleárnímu implantátu, uvádím níže. (www.ruce.cz)
 Kochleární implantace nezachraňuje život. Jak je možné, že pojišťovny mohou tento
typ operace plně hradit? Velké finanční částky vydané na implantace mohly být
využity jinde.
 Malé neslyšící dítě nemůže o svém životě samo rozhodnout. Rozhodují za ně jeho
rodiče. A právě to je velký etický problém.
 Existují zdravotní rizika samotné operace, např.: poruchy hybnosti, chuti,
rovnováhy.
 Lékaři a pracovníci poskytující rodičům služby rané péče často nenabízejí rodinám
různé možnosti pro vývoj a vzdělávání jejich neslyšícího dítěte. Často rodičům
vůbec neposkytnou informace o kulturní a jazykové menšině Neslyšících.
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 Lékaři často rodičům neslyšících dětí, které jsou kandidáty na kochleární
implantaci, doporučují nepoužívat znakový jazyk. Doporučují především orální
přístup výchovy, který je založen na použití mluvené formy jazyka.
 Do jaké skupiny budou lidé s kochleárním implantátem patřit? Budou se cítit jako
neslyšící nebo jako slyšící?
 Člověk s kochleárním implantátem má v běžném životě mnoho omezení. Musí se
vyvarovat sportů, při kterých je riziko nárazu do hlavy. Nemůže použít implantát
při plavání.
V dokumentu je autory též citováno osobní sdělní neslyšící ženy, která přirovnává
dítě s implantátem k robotu s magnetem a počítačem v hlavě, který je bez baterek
nemožný.

Součástí Manifestu je „Návrh“, tedy několik bodů, které obsahují návrhy

k problematice kochleárních implantátů. V těchto bodech je například:
 Apelovat na odborníky, aby poskytovali rodičům kompletní a objektivní informace o
možnostech výchovy a vzdělávání neslyšících dětí – implantace není jediná možná
cesta!
 Brzdit pokles věkové hranice implantovaných dětí. Zdůraznit skutečnost, že
kochleární implantát má největší význam pro ohluchlé jedince.
 Brzdit pokles hranice velikosti ztráty sluchu, kdy je implantát dětem doporučován.
 Šířit osvětu o životě Neslyšících lidí, o jejich kultuře mezi veřejnost a rodiče
hluchých dětí.
 Dokázat, že jazyk Neslyšících, jejich mateřský jazyk - znakový jazyk - není
primitivní jazyk.
 Ukázat, že Neslyšící mají příležitost být stejně dobří jako jejich slyšící vrstevníci.
Na Neslyšící lidi není nutné nahlížet jako na zdravotně postižené.
Tento dokument v době svého vzniku vyvolal mnoho bouřlivých debat, které plnily
diskusní fóra téměř všech webových stránek týkajících se sluchového postižení (př.
www.kochlear.cz), časopisy se stejnou problematikou byly plné článků zastánců i odpůrců
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kochleárních implantátů, kteří si vzájemně vyvraceli své argumenty (př. www.gong.cz).
Implantát jako technická novinka přicházející do ČR s vidinou pozitivního přínosu,
najednou vyvolala i diskuzi mezi členy komunity Neslyšících, z nichž někteří novinku
přijali a jiní zaujali odmítavý přístup.
Lze uvést fakta a pevně stanovit cílovou skupinu, pro kterou je implantát určen, lze
obhájit nízký věk implantovaných dětí, neboť je prokázána větší úspěšnost osvojování si
pasivní i aktivní řeči, pokud je implantace prelingválně ohluchlého dítěte provedena co
nejdříve. Nelze však pevně stanovit, aby každý člověk s vrozenou či získanou hluchotou
byl implantován. Rozhodnutí o implantaci musí udělat každý sám, případně rodiče
nezletilého dítěte. Rodiče za dítě rozhodují v mnohých věcech a situacích, které dítěti
utváří jeho život, takže i rozhodnutí o jeho implantaci je oprávněně v jejich rukách.
Zavedení kochleární implantace v České republice nezáměrně zapříčinilo vznik další
skupiny lidí – lidé s kochleárním implantátem, skupiny, která stojí mezi slyšícími a
neslyšícími.
Obecně lze říci, že slyšící rodiče neslyšících dětí jsou nejpočetnější skupinou, která
s kochleární implantací svého dítěte souhlasí. Je to způsobeno hlavně tím, že implantát je
pro ně vidina toho, že jejich dítě bude „zdravé“ a bude vést stejný život jako oni. V případě
neslyšících rodičů je počet výrazně nižší. Pokud se jedná o rodiny, které jsou po generace
neslyšící, ti většinou implantaci svých dětí odmítají. Toto rozhodnutí není překvapující,
neboť rodiče při zjištění diagnózy těžké sluchové vady u svého dítěte si umí představit, co
bude dál, vědí, jak své dítě budou vychovávat, jak s ním komunikovat, jaké bude mít
v životě příležitosti a s čím se bude potýkat. Oni svůj život se sluchovou vadou
plnohodnotně prožili a nemají důvod ho nechtít pro své dítě, možná mají naopak stejné
obavy z výchovy slyšícího dítěte jako slyšící rodiče z výchovy dítěte neslyšícího.
(Motejzíková, 2006)
Podstatné v této problematice je nalézt řešení do budoucnosti, které svede
dohromady zastánce kochleárních implantátů a komunitu Neslyšících, neboť to, že
doposud stojí proti sobě, není přínosem ani pro jednu stranu.
Právě souboj dvou perspektiv, tedy postojů k implantacím, je zásadním problémem,
neboť zastánci kochleárních neuroprotéz na ně nazírají spíše z pohledu medicínského,
který pohlíží na hluchotu jako na vadu či postižení, které je potřeba léčit, kdežto pohled
komunity Neslyšících pohlíží na hluchotu s vědomím kulturní odlišnosti a tradice a pokus
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o medicínskou korekci hluchoty považují za nepotřebný. Ač se zdá veřejnosti postoj a
přístup komunity Neslyšících jako mnohdy „radikální“, nelze opomenou, že právě díky
„radikálním“ postojům se pozice neslyšících ve společnosti oproti minulosti zásadně
změnila. (Motejzíková, 2006)
Právě „radikálnější“ členové této komunity jsou často lidé vyrůstající v rodinách,
kde se těžká sluchová vada dědí po generace, proto je pro ně hluchota normální a zásah
v podobě kochleární implantace neopodstatněný. (Motejzíková, 2006)
Stejně tak, jako nepochopí slyšící veřejnost to, že členové Neslyšící komunity stojí
vůči kochleárním implantacím v opozici, nepochopí ani neslyšící aktivisté postoj slyšících
rodičů, kterým se narodí neslyšící dítě a oni hledají možnost, aby slyšelo a tím byly
zachovány zase jejich tradice. (Motejzíková, 2006)
Hlavní podstatou vyřešení této situace je podle autorek knihy The Parent´s Guide
to Cochlear Implants vzájemná spolupráce obou skupin. „Proto, aby lidé mohli přijmout
alternativní řešení situace, musejí být schopní přijmout ke svému názoru ještě nějaké další
informace a být otevření k názorům druhých“. Na generaci dětí s kochleárním implantátem
lze také nahlížet jako na generaci, která „postaví most mezi světem slyšících a světem
neslyšících – to se stane ovšem jen tehdy, když to každá z obou stran dovolí“. (Chute,
Nevis, 2002, str. 132)

2.5 PROBLEMATIKA OBOUSTRANNÉ (BILATERÁLNÍ) IMPLANTACE
Oboustranná neboli bilaterální implantace je situace, kdy je neslyšícímu
implantován kochleární implantát do obou uší. Bilaterální implantace umožňuje
neslyšícímu člověku binaurální slyšení, neboť díky ní stejně jako u biologického slyšení
přicházejí sluchové signály z obou uší a jsou zpracovány a zkombinovány mozkem, který
jim poté přiřadí význam. (Peters, 2006; Litovsky, 2008)
Dříve bylo k bilaterální implantaci přistupováno z jiných důvodů, než je tomu dnes,
a to například při nedostatečných výsledcích implantátu na prvním uchu.
Bilaterální implantáty mohou být voperovány současně anebo postupně. Při
současné implantaci jsou uživateli voperovány implantáty během jedné operace a v
přibližně stejné době (v průběhu jednoho nebo dvou dní) jsou i aktivovány. Mozek má tedy
již od začátku možnost si zvykat na poslouchání se dvěma implantáty. K postupné
implantaci dochází v případech, kdy je uživateli implantován nejprve jeden implantát a on
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se po čase rozhodne pro implantaci druhého implantátu. Při postupné implantaci je nutné
brát v úvahu, že bude probíhat stejný rehabilitační postup, který byl u té první, neboť i
druhé ucho se musí „naučit slyšet“, navíc i mozek si musí zvyknout na přijímání a
zpracování signálů z obou uší. Rodiče bilaterálně implantovaných dětí uvádějí, že
rehabilitace u druhého ucha byla kratší. Při rehabilitaci postupné bilaterální implantace se
setkáváme se dvěma pohledy odborníků. Někteří doporučují nějakou dobu používat pouze
nový implantát, aby nově implantované ucho tvrdě pracovalo a tedy i rychleji se vyrovnalo
uchu druhému, jiní doporučují používat při rehabilitaci uši obě, jiní zastávají postoj
kompromisu předchozích dvou pohledů. (www.medel.com)
V České republice je bilaterální implantace zatím novinkou, která není ještě tolik
rozšířena, jako je tomu v zahraničí. Tato možnost je však již zakomponována v dokumentu
„Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace“, ve kterém jsou pro ni stanovena
tato kritéria:
 Indikace oboustranné implantace je vhodná u dětí do 3 let věku, oboustranná
implantace u starších dětí a dospělých je z medicínského hlediska přínosná a
možná, pokud bude uhrazena v souhlase s platnými zákonnými normami.
 Rodiče (zákonní zástupci) dětí, eventuelně dospělý pacient musí s implantací
souhlasit při vědomí dlouhodobé ekonomické náročnosti udržování dvou systémů a
limitované míře přínosu druhého přístroje.
 Oboustranná implantace je indikována u postlingválně neslyšících dospělých, kteří
jsou dobří uživatelé bilaterální konvenční amplifikace a u nichž vlivem progresivní
sluchové vady dochází postupně k oboustranné ztrátě sluchu.
(www.audionika.cz)
Úspěšnost binaurálního slyšení lze ověřit otestováním čtyř zručností uživatele
implantátu (www.medel.com):
 Stínící efekt hlavy – jedná se o situaci, kdy hlava pomáhá blokovat hluk pro to
ucho, které je ke zdroji hluku dál. Toto ucho pomáhá mozku víc, než ucho, které je
na straně zdroje hluku
 Efekt sčítání – informace z obou uší zjednodušují mozku jejich interpretaci, neboť
jsou stejné a dávají mu větší šanci jim porozumět
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 Squelch efekt – schopnost mozku analyzovat rozdíly ve směsi řeči a hluku, jehož
výsledkem je schopnost mozku potlačit ruchy z pozadí
 Lokalizace – schopnost poznat směr, odkud zvuk přichází
I výrobci implantátů se této novince přizpůsobují například tím, že ovládacím
zařízením dodávaným ke kochleárním implantátům lze ovládat oba implantáty. Uživatel
však musí počítat s tím, že druhým implantátem se také zdvojnásobují výdaje na jeho
provoz a údržbu.
Hlavními výhodami bilaterální implantace, které uvádějí jak odborníci, tak rodiče
implantovaných dětí, jsou:
 lepší lokalizace zvuku – dítě snáze pozná, odkud zvuk přichází
 zlepšení rozumění v hlučném prostředí
 snížení únavy – unilaterálně implantované děti se musí často velmi soustředit, aby
zachytily, odkud zvuky přicházejí a dobře jim rozuměly a tím je pro ně poslouchání
náročnější.
(www.medel.com)
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3 OMEZENÍ A LIMITY KOCHLEÁRNÍHO IMPLANTÁTU
Kochleární implantát má pro své uživatele v prvé řadě obrovský přínos, a to je
možnost slyšet. Protože se však jedná o elektronickou kompenzační pomůcku, přináší
s sebou též určitá omezení či specifika, která musí jeho uživatel akceptovat. Všechna tato
omezení jsou popsána v Kartě uživatele kochleárního implantátu, kterou uživatel dostává
spolu s implantátem. V odborné literatuře jsou tato omezení rozdělena do několika okruhů,
stejně tak je i já níže rozděluji pro větší přehlednost. Popis omezení v jednotlivých
oblastech v životě člověka, které níže uvádím, jsem propojila s výpověďmi tří uživatelek
kochleárního implantátu, které jsem získala z internetové konverzace s nimi v období od
ledna do srpna roku 2013. Jednu z uživatelek znám již od dětství, druhé dvě jsem poznala
ve skupině „kochleární implantát“ vytvořené na sociální síti Facebook.com, z nichž jedna
je zakladatelka této skupiny.
Všechny uživatelky mají kochleární implantáty od společnosti Cochlear.
Jana se narodila s oboustranným těžkým postižením sluchu. Na levé ucho neslyší
vůbec nic a na pravé silně nedoslýchá. Vada sluchu jí byla diagnostikována ve čtyřech
letech. Krátce poté získala své první sluchadlo. Komunikovat začala mluvenou řečí
s odezíráním. Po předchozím nedoporučení vhodnosti kochleární implantace lékařkou
v místě bydliště byla po komunikaci s lékařem z Centra kochleárních implantací a
následném vyšetření k operaci doporučena a v květnu roku 2002 ve svých 49 letech byla
implantována. Byl jí implantován kochleární implantát Nucleus 24 s krabičkovým
řečovým procesorem Sprint. Uživatelkou implantátu je nyní 11 let. K implantaci se
rozhodla sama, díky pozitivním ohlasům od implantovaných lidí a bližšímu kamarádství
s jednou z uživatelek.
Katka N. ztratila sluch ve dvou letech a čtyřech měsících. Od té doby na levé ucho,
které bylo později implantováno, neslyší vůbec a na pravém má ztrátu kolem 100dB.
Implantována byla krátce před dvanáctými narozeninami. Uživatelkou implantátu je nyní
již 14 let. O implantaci pro Katčinu nezletilost rozhodovali rodiče, ale na její názor se
zeptali také. Protože věděla, že s kochleárním implantátem má možnost slyšet lépe, chtěla
implantaci podstoupit.
„Rodiče o možnosti implantace věděli už prakticky od samého začátku, od doby,
kdy bylo implantováno první české dítě (v Německu), což bylo v roce 1992. Ale měli z toho
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strach, protože to bylo něco nového, zahrnovalo to operaci a jim se dvakrát nechtělo ze mě
dělat pokusného králíka. Ten hlavní impuls jim dalo až to, že jsem byla přijata na osmileté
gymnázium a oni věděli, že to bude náročnější než první stupeň základní školy. Mysleli, že
kochleární implantát by mi to mohl trochu usnadnit - a taky že usnadnil.“(Nová, 2013, email)
Katka má také implantát Nucleus 24. Nejdříve měla řečový procesor Sprint a nyní
již rok a půl Nucleus 5.
Katky Š. rodiče si začali okolo jejích čtyř let všímat toho, že nereaguje na slabší
zvukové podněty a následně jí byla diagnostikována sluchová vada a začala užívat
sluchadla. Její sluch se však stále zhoršoval a v sedmé třídě byla sluchová ztráta natolik
velká, že jí nestačila ani ta nejvýkonnější digitální sluchadla. Implantována byla v červnu
roku 2002 ve svých třinácti letech a nyní je uživatelkou již 11 let. Typ vnitřní části
implantátu je Nucleus 24 a stejně jako Katka N. i Katka Š. se rozhodla pro změnu řečového
procesoru a v prosinci roku 2012, po deseti letech užívání Spectry 24, dostala Nucleus 5.
Souhlas s implantací dali Katčiny rodiče, ale primární rozhodnutí nechali na ní.
„O tom, zda chci kochleární implantát, jsem se rozhodla sama. Mamka mi řekla, že
mi je už 13, tak bude můj názor respektovat. Samozřejmě ale, že hlavní slovo bylo na
mámě, které lékaři řekli všechna rizika a co a jak bude probíhat a ona také souhlasila.
Kdybych řekla, že implantát nechci, tak by můj názor přijala a do implantace by mne
nenutila. Já jsem prakticky neměla co ztratit. Už jsem neslyšela, znakovku jsem neuměla a
neumím dodnes, do speciální školy jsem nechodila a v běžné škole jsem to zvládnout
musela, protože na mne ohledy nebrali. No a na vesnici žádné centrum pro neslyšící ani
nemáme a jiní neslyšící lidi tady taky nejsou.“ (Šmídová, 2013, osobní sdělení)

3.1 OMEZENÍ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
Pro uchazeče o kochleární implantát je vedle velkého přínosu, tedy možnosti slyšet,
též rozhodující, jaká omezení v běžném životě, jim užívání této neuroprotézy přinese. Jak
už jsem výše uvedla, jedná se o elektronickou kompenzační pomůcku, takže určitá
omezení při jejím užívání zde vznikají. Oblasti, ve kterých má uživatel kochleárního
implantátu omezení v běžném životě, lze rozdělit na oblast sluchovou, řečovou, oblast
volného času a technickou. (www.kochlear.cz)
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Informace, které uvádím v níže uvedených podkapitolách, jsem získala od uživatelů
implantátu, se kterými jsem omezení v daných oblastech konzultovala a oni mi vždy sdělili
své poznatky, zkušenosti a názory.

3.1.1 Oblast sluchová
Nesmíme zapomínat, že kochleární implantát neléčí hluchotu a po sundání jeho
externí části uživatel neslyší. Stejné je to i v případě vybití napájení, ať už baterií či
akumulátoru. Též slyšení s ním je jiné než to, jak slyší slyšící člověk. Ne všichni uživatelé
se naučí poslouchat hudbu nebo s implantátem telefonovat, ač jsou již současné implantáty
na tyto dvě funkce přizpůsobeny, a to programem na poslech hudby či funkcí TeleCoil. U
uživatelů stále přetrvávají problémy s rozuměním v rušném prostředí, i když je na to
přizpůsoben jeden z programů v řečovém procesoru a ač jsou externí části implantátu
opatřeny dvěma mikrofony, z čehož jeden je všesměrový. Nadále díky implantátu u lidí
pouze na jednom uchu přetrvává problém s lokalizací směru, odkud zvuk přichází.
„S implantátem jsem se naučila telefonovat, takže s tím nemám problém a ráda i
poslouchám hudbu a chodím například na Zumbu. Problémy s rozuměním mám
v tělocvičně, neboť je tam jiná akustika. Na přednáškách ve škole občas také nepochytím
úplně všechno, co přednášející říká a pak nestíhám zapisovat, ale naštěstí mi poznámky
vždy půjčí spolužáci. Vím, že nikdy nebudu slyšet jako zdravý člověk, je prostě rozdíl
příroda a technika, ale i tak jsem velmi spokojená, že kochleární implantát mám.“
(Šmídová, 2013, osobní sdělení)
Protože na spaní si uživatelé řečový procesor musí sundat, při buzení si počínají
jako osoby neslyšící. Nelze je tedy probudit zvukem, ale fyzickým kontaktem jiné osoby
anebo speciálními budíky pro neslyšící, případně vibracemi mobilního telefonu.
„K buzení používám vibrační budík na mobilním telefonu. Dlouhá léta jsem měla
speciální vibrační budík, pak přestal fungovat, ale v té době jsem už měla mobilní telefon,
tak jsem ho začala používat místo budíku. I když samozřejmě záleží, jak dobré má
vibrace.“ (Nová, 2013, e-mail)
„Když jdu večer spát, řečový procesor si sundávám a všichni moji slyšící kamarádi
to ze srandy považují za výhodu, že můj spánek nepřeruší žádný rámus. Když si však jdu
lehnout během dne, třeba jen na hodinu, tak si jej nechávám, ale samozřejmě musím spát
na druhém boku, než mám procesor.“ (Šmídová, 2013, osobní sdělení)
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„Co se týče buzení, mám vibrační budík, vždy si ho při usínání umístím pod polštář.
Existují i budíky se světelnou signalizací, ale ten jsem nikdy neměla. V případě, že někam
jedu, používám vibrační budík v mobilním telefonu.“ (Šmídová, 2013, osobní sdělení)
„K buzení používám pouze mobilní telefon s nastaveným vibrováním, který si
dávám pod polštář.“ (Jašová, 2013, e-mail)

3.1.2 Volný čas
Do oblasti omezení ve volném čase uvádějí uživatelé implantátu dvě oblasti, a to
omezení při sportu a při kontaktu s vodou.
Co se týče sportů, týká se omezení těch druhů sportů, při kterých hrozí riziko úderu
do hlavy, který by mohl poškodit vnitřní část implantátu. K takto rizikovým sportům
řadíme kontaktní box, rugby a jim podobné sporty. U ostatních rizikových sportů se
doporučuje nosit ochranou přilbu. U potápění je omezení v hloubce, do které se uživatel
může s vnitřní částí implantátu potopit, a to například u Nucleus 24 a 22 je to maximální
hloubka 25 m a u řady Freedom a CI500 je to až 40 m. (www.cochlear.com)
Co se týče vnější části, tedy řečového procesoru, ten se musí sundávat při sportech,
při kterých hrozí riziko jeho rozbití či spadnutí a následné poškození.
„Já sportuji od malička a po operaci jsem se odmítla sportů vzdát. Samozřejmě, že
když jezdím na snowboardu nebo na koni, tak mám přilbu, jinak dále normálně běžně hraji
volejbal, basketbal, softbal a občas si zahraji i fotbal. Nově také chodím na box, ale
nedělám jej kontaktně v ringu, ale jen boxuji do boxovacího pytle.“ (Šmídová, 2013,
osobní sdělení)
„Já moc sporty neprovozuji. Jezdím pouze na kole a bez přilby, ještě jsem totiž
nezkoušela, zda mi pod ní bude vnější část implantátu držet. Osobně si však myslím, že
sport sice zvyšuje riziko úderu do hlavy, ale ten můžeme utržit i v běžném životě například
při haváriích. Člověk prostě musí být jen více opatrný, co se týče hlavy.“ (Jašová, 2013, email)
Vnější části kochleárních implantátů, které jsou v České republice k dostání,
nejsou, bohužel, voděodolné, takže si jej uživatel musí při kontaktu s vodou sundávat.
Jedná se o situace, jako je například sprchování anebo plavání. Řečový procesor od
společnosti Cochlear s názvem Nucleus 5, je sice dle výrobce vodotěsný, ale jedná se spíše
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o situace, jako je déšť či krátký kontakt s malým množstvím vody. Na nemožnost koupání
se s řečovým procesorem jako na nevýhodu často poukazují rodiče implantovaných dětí,
kteří během vodních radovánek s nimi ztrácí možnost verbálně komunikovat a musí ji
nahradit například znakováním či jednoduchými posunky.
„Osobně nemám vůbec žádný problém s tím, koupat se a neslyšet.“ (Nová, 2013, email)
„Při sprchování a plavání mi to, že neslyším, nevadí. Vodní hrátky, při kterých
bych potřebovala komunikovat s kamarády, nedělám a při plavání si nemám potřebu
povídat a na břehu si zase procesor nandám. Co se týče sjíždění vody na kánoi, což mám
velmi ráda, tak procesor si beru starší, který mám a sundám si jej vždy jen před jezem,
kdybychom se náhodou převrhli.“ (Šmídová, 2013, osobní sdělení)
„Oproti uživatelům, kteří mají závěsný typ řečového procesoru, mám, co se týče
kontaktu s vodou, nevýhodu, neboť na můj krabičkový se žádné vodotěsné obaly nevyrábí a
myslím si, že tím, že je to zastaralý typ, tak ani nebudou. Pokud například venku prší,
musím se schovat pod deštník anebo si procesor sundat a schovat jej. Po koupání a mytí si
nandávám procesor, až jsou moje vlasy polosuché nebo úplně suché, neboť se opravdu
bojím jeho poškození vlhkem, protože opravy jsou velmi drahé a jako invalidní důchodce
moc finančních prostředků nemám.“ (Jašová, 2013, e-mail)
V předchozí kapitole pojednávající o novinkách v oblasti kochleárních implantátů
je tato problematika do jisté míry vyřešena například možností zakoupení speciálních
vodotěsných pouzder na řečový procesor či je zde popsán voděodolný kochleární implantát
Neptune od americké společnosti Advanced Bionics GmbH. (www.advancedbionics.com)
Vedle těchto omezení mi Katka sdělila, že jsou mezi uživateli známy i příhody, kdy
se při jízdě městskou hromadnou dopravou přiblížil jeden uživatel svou hlavu tak blízko
tyči (max. 5 cm) umístěné v tramvaji, že na ni vysílací cívka s magnetem „přiskočila“ a při
jeho vystupování mu z ucha strhla i řečový procesor. Ženy mající kochleární implantát
zase přicházejí o klasické popovídání si u kadeřníka, neboť na začátku vysvětlí kadeřnici,
jakou úpravu účesu si přejí, upozorní ji, že poté si musejí sundat procesor a po celou dobu
vytváření účesu již nic neslyší a nemohou s kadeřnicí komunikovat. Dvě výše zmíněné
situace uživatelé implantátu uvádějí často s úsměvem, ale též je lze zařadit do skupiny
omezení v běžném životě, i když to nejsou omezení zásadní.
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3.1.3 Technická oblast
Jak již bylo několikrát výše zmíněno, kochleární implantát je elektronické zařízení,
jehož vnější část, kterou je řečový procesor a vysílací cívka, potřebuje určitou péči a
údržbu při jeho užívání. Procesor musí uživatel udržovat v suchu a čistotě a musí
kontrolovat jeho správnou funkčnost a při podezření, že procesor nefunguje tak, jak má,
musí kontaktovat pracovníka z Laboratoře elektronických smyslových náhrad, neboť sám
uživatel se dle pokynů prodejce o opravu pokoušet nesmí, neboť při nesprávné manipulaci
s procesorem může dojít nejen k jeho poškození, ale zároveň tím uživatel ztrácí záruku.
Uživateli jediné, co je dovoleno, je manipulace s procesorem při jeho běžném užívání, jako
je výměna baterií či

akumulátorů, výměna kabelů, vysoušení procesoru, aj.

(www.cochlear.com)
Další technickou oblast tvoří zabezpečující a detekční systémy a letecká doprava.
V kartě uživatele kochleárního implantátu je popsáno, že systémy detekující kovy, jako
jsou detektory na letištích či v jiných státních budovách a též systémy proti krádežím
v obchodních centrech, mohou u uživatele způsobit následující obtíže. Buď může
elektromagnetické pole, které tato zařízení vytvářejí, způsobit vyvolání zkreslených
zvukových vjemů anebo naopak materiály, ze kterých je implantát vyroben, mohou
uvedené systémy aktivovat. V prvním případě se doporučuje uživateli řečový procesor
vypnout, v druhé situaci stačí mít u sebe identifikační kartu nebo pouze zaměstnancům
daných prostor situaci vysvětlit. (www.aima.cz)
„Se situací, že bych v obchodě při vstupu nebo odchodu „pípala“, jsem se zatím
nesetkala. Osobně si myslím, že zde používají méně citlivé detektory než třeba na letištích a
ve státních budovách.“ (Nová, 2013, e-mail)
„Jednou se mi stalo v jednom obchodě, že při vstupu začal pípat bezpečnostní rám
a prodavačka ke mně hned přiběhla. Naštěstí se mi podařilo jí vysvětlit, co mám na hlavě a
ona poté s úsměvem vypnula signalizaci a vzala si mě do „péče“ a vyřídila se mnou celý
nákup.“ (Jašová, 2013, e-mail)
Dále je uživatel povinen vypínat řečový procesor při létání, přesněji při startu a
přistávání letadla, kdy i ostatní cestující jsou vyzváni, aby vypnuli svá elektronická
zařízení, kterým řečový procesor je. (www.aima.cz)
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„Já při létání řečový procesor nevypínám. Někde jsem četla, že signály, které
implantát vysílá, mají natolik krátký dosah, že start ani přistání letadla neohrožují, takže
není nutné jej vypínat.“(Nová, 2013, e-mail)
Poslední technickou oblastí, ve které má uživatel kochleárního implantátu určitá
omezení, jsou lékařská vyšetření. Všechna vyšetření, kterých se uživatel nemůže zúčastnit
nebo při kterých musí dbát určitých opatření, jsou též sepsána v Kartě uživatele
kochleárního implantátu a člověk sám by měl lékaře upozornit, že implantát má. Mezi tyto
lékařské zákroky a vyšetření patří lékařské zákroky vyvolávající indukovaný proud, jako je
elektrochirurgie, ve které nelze u uživatele použít monopolární elektrochirurgické nástroje
a bipolární lze použít na hlavě a krku pouze v případě, že se nedostanou blíže než 1 cm od
extrakochleárních elektrod. Diatermii, neurostimulace a také ionizační terapii nelze použít
přímo nad implantátem, aby nedošlo díky proudu indukovanému ve svazku elektrod
k poškození hlemýždě nebo samotného implantátu. Elektrokonvulzní terapie nesmí být
použita vůbec, neboť by též mohla poškodit tkáně hlemýždě nebo implantát. Co se týče
poslední lékařské metody, tedy magnetické resonance (MRI), ta je možná u uživatele,
který má typ kochleárního implantátu s odstranitelným magnetem. U něho je poté možná
MRI do 1,5 Tesla. U uživatelů se staršími typy implantátu je magnetická rezonance
kontraindikována a tito lidé se též nesmějí ani pohybovat v místnostech, kde je MRI
scanner. (Vlčková, 2003)
„Lékaři mi bylo sděleno, že u mého implantátu Nucleus 24 je nevyjímatelný
magnet, proto se nemohu podrobit magnetické rezonanci jakékoliv části těla, neboť by
mohlo dojít k poškození implantátu. Toto lékařské vyšetření jsem zatím nepotřebovala
podstoupit a ani žádné z ostatních, které jsou v kartě uživatele kochleárního implantátu
uvedeny jako nevhodné pro uživatele implantátu. Co se týče rentgenového vyšetření, to
podstoupit mohu, a již jsem ho jako uživatelka podstoupila a nijak to můj implantát
nepoškodilo.“ (Jašová, 2013, e-mail)

3.2 PORUCHOVOST IMPLANTÁTU
Nejčastěji jako poruchovost implantátu uvádějí uživatelé situace, kdy při velmi
nízkých venkovních teplotách dochází k poruchám funkce řečového procesoru. Tuto
situaci zmiňují pouze uživatelé, kteří napájí implantát zinko-vzdušnými bateriemi.

44

Další situací, kterou sice nelze striktně nazvat jako poruchu implantátu, ale lze ji
sem zařadit, protože se jedná o výpadek funkčnosti řečového procesoru, je občasné
smazání poslechové mapy při oblékání či svlékání si oblečení, které třením vyvolá
statickou elektřinu. V tomto případě musí uživatel navštívit svého „inženýra“, jak slangově
uživatelé nazývají servisního technika z Laboratoře elektronických smyslových náhrad,
který jim opět mapu do procesoru nahraje. (Nová, 2013, e-mail)
Častěji jsou pak uživateli zmiňované poruchy vnější části implantátu, které vznikají
spíše opotřebením materiálu nežli špatnou funkcí. Jedná se o nefungující kabel spojující
procesor s vysílací cívkou, zlomený ušní háček, ulomený kryt prostoru, kam se na
procesoru zasouvají baterie nebo zanesené či poškozené mikrofony.
„Když jsem měla ještě starý krabičkový procesor, všechny závady mi „inženýr“
spravil na počkání. Jednalo se o poškozený mikrofon, nefungující zapínací tlačítko
procesoru a dvakrát jsem měla poškozená dvířka u bateriové části. Jednou se mi vymazala
jedna z poslechových map (nejspíše díky statické elektřině). Nový procesor mám teprve
chvíli (1,5 roku) a jediné, s čím mám problém, jsou občasné výpadky zvuku, které nejspíše
nějakým způsobem souvisí s bateriemi/akumulátory a jejich neschopností dodávat dostatek
energie. Toto je zatím má domněnka, neboť jsem teprve ke svému technikovi objednána.“
(Nová, 2013, e-mail)
„S poruchami implantátu nemám naštěstí žádné zkušenosti. Mohla bych zmínit jen
kablíky, ale ty nefungovaly vlivem opotřebení, takže bych je k poruchám neřadila.“
(Šmídová, 2013, osobní sdělení)
„Za dobu, po kterou implantát mám, se mi porouchal kryt prostoru, kam se vkládají
baterie, ale ten mi na počkání spravili. Několikrát se mi též porouchal mikrofon a také
kablíky se opotřebovávají.“ (Jašová, 2013, e-mail)

3.3 NÁKLADY PRO UŽIVATELE
Kochleární implantát je v České republice, stejně jako jeho voperování, plně hrazen
zdravotní pojišťovnou. Jeho pořízení a následné voperování však bohužel není jedinou
investicí. I když jsou tyto dvě situace nejvíce finančně nákladné, uživateli poté vznikají
další náklady spojené s užíváním implantátu. Ostatní náklady, jako je nákup baterií či
akumulátorů a jednotlivých součástek, které se užíváním opotřebovávají, jako jsou
například kabely, ty si zatím u nás hradí uživatel sám. Jsou však též země, ve kterých
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zdravotní pojišťovny hradí i tyto náklady, jako je tomu například v Německu. Pro české
uživatele je to, že i v České republice budou v budoucnu součástky ke kochleárnímu
implantátu v ceníku zdravotní pojišťovny a uživateli budou plně propláceny, zatím jen
pozitivní vidinou.

3.3.1 Napájení implantátu
Z různých internetových stránek a diskuzí (jako např. ve facebookové skupině
„kochleární implantát“ nebo na diskusním fóru na webové stránce kochlear.cz) jsem došla
k závěru, že největší problémy mají uživatelé implantátu s jeho napájením. Často si
vzájemně radí, jaké značky baterií jim vydrží nejdéle, kde je lze sehnat nejlevněji a
podobně, neboť právě napájení tvoří největší část nákladů a zároveň též ovlivňuje určitý
komfort v životě uživatele. Mít totiž s sebou dostatek baterií či nabitých akumulátorů,
případně se spoléhat na dostupnost elektrického napájení, je v životě člověk s implantátem
dost omezující.
To, jestli uživatel napájí svůj procesor a potažmo i vnitřní část implantátu bateriemi
nebo akumulátorem, závisí na jeho rozhodnutí. Někteří uživatelé tyto možnosti kombinují,
což je též možné. Velmi také záleží na typu daného implantátu a někteří uživatelé také
zmiňují, že dobu, po kterou vydrží napájecí zdroj napájet implantát, také závisí na
poslechové mapě, kterou má uživatel nastavenu. Kritérií, která ovlivňují výběr napájecího
zdroje, je tedy více, základními však jsou cena a výkon, tedy po jak dlouhou dobu vydrží
procesor fungovat.
„Já svůj Nucleus 5 napájím akumulátorem. Sada dvou akumulátorů s nabíječkou
stojí 12 350Kč a samotný akumulátor pak cca 5 200Kč. Životnost akumulátoru dle
informací od společnosti Aima je zhruba 2-3 roky. Mě vydrží zhruba 20 hodin čistého času.
Též používám baterie Power One, které jsou doporučované firmou Cochlear, společnost
Aima prodává jedno balení (6ks) za 99Kč. Do procesoru se dávají 2ks a mě vydrží zhruba
24-28 hodin. Nyní je používám jen v případě, že nemám nabitý akumulátor. Když jsem ještě
používala baterie do předešlého procesoru, měsíčně mě vyšly zhruba na 500Kč.“(Nová,
2013, e-mail)
„U nového procesoru jediné náklady, které jsem zatím měla, byla cena za
spotřebovaný elektrický proud, neboť nabíjím akumulátory. U starého krabičkového
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řečového procesoru nevím, kolik stály baterie, neboť mi je kupovali rodiče.“ (Šmídová,
2013, osobní sdělení)
„K napájení implantátu používám dvě akumulátorové nabíjecí tužkové NiMH
baterie a každý den je dvakrát měním. Cena 4ks je něco mezi 500 – 600Kč a vydrží mi půl
roku až rok. Také jsem si musela koupit novou nabíječku, která stála 3000Kč. Plus
samozřejmě něco stojí elektřina při nabíjení baterií.“ (Jašová, 2013, e-mail)

3.3.2 Nový řečový procesor
Protože se výrobci snaží řečové procesory i samotné implantáty inovovat, objevují
se na trhu stále technicky dokonalejší zařízení, o které mají zájem nejen uchazeči o
kochleární implantát, ale též uživatelé, kteří mají některý z předešlých typů. Nové typy
řečových procesorů jsou samozřejmě kompatibilní s předchozími vnitřními částmi
kochleárních implantátů, aby nemuselo docházet k reimplantacím a nové typy procesorů
mohly být nabízeny i uživatelům předchozích verzí. Jak bylo řečeno, nový implantát spolu
s operací hradí zdravotní pojišťovny, pokud uchazeč splní stanovené podmínky. Co se týče
úhrady nákladů na nový procesor u uživatele, který již nějakou dobu implantát užívá, je
situace jiná. Zdravotní pojišťovna uhradí uživateli po deseti letech užívání předchozího
procesoru 75% částky procesoru nového, zbylých 25% částky musí uhradit uživatel ze
svých prostředků. V případě, že uživatel nemá dostatek svých finančních prostředků na
úhradu zbylé částky, se získáním mu pomáhají různé nadace a nadační fondy, které mu
finance poskytnou. K těmto organizacím patří například Dar sluchu nebo Výbor dobré vůle
či Prolomené ticho.
„Já jsem před rokem a půl přecházela na nový procesor Nucleus 5. Tehdy to byla
speciální akce – upgrade na Nucleus 5 za cenu Freedomu (normálně je N5 dražší než
Freedom). Celková cena procesoru byla cca 223 000,- Kč, pojišťovna uhradila 168 000,Kč, já musela uhradit zbylých 55 000,- Kč + dalších 27 000,- Kč za příslušenství:
 Dálkový ovladač – 12 350,- Kč
 Sada akumulátorů + nabíječka – 12 350,- Kč
 Osobní audiokabel – 2 500,- Kč
Od nadací jsem získala cca 52 000,- Kč, zbytek jsem zaplatila ze svého.“ (Nová, 2013, email)
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3.3.3 Ostatní příslušenství
Ostatní příslušenství, která jsou finančně pro uživatele nákladná, jsou prostředky na
vysoušení zvukového procesoru a kryty mikrofonů.
„Za tablety do sušičky ani za kryty mikrofonů jsem u nového procesoru zatím nic
neplatila, neboť v základním balení byly jak náhradní kryty mikrofonů, tak tablety do
sušičky. Protože jsem si již dopředu zjišťovala ceny těchto věcí, vyjdou mě náklady na
zhruba 500 – 1000,- Kč ročně.“ (Nová, 2013, e-mail)

3.4 POJIŠTĚNÍ IMPLANTÁTU
Protože jsou jednotlivé části kochleárního implantátu velmi nákladné, mají jeho
uživatelé posledních pár let možnost si jeho vnější část pojistit. Toto pojištění je vhodné
zejména pro případ ztráty, zničení, poškození nebo odcizení, tedy v případech, které se
týkají každodenního života. Dříve pojištění nabízela pouze jediná pojišťovna, a to
Kooperativa. Dnes si lze kochleární implantát pojistit i u dalších pojišťoven, jako je
Generali Pojišťovna a.s., Česká pojišťovna a.s. (www.kochlear.cz)
Nejvíce uživatelů, se kterými jsem pojištění implantátu konzultovala, jej má
pojištěno u České pojišťovny, která nabízí tyto podmínky pojištění (Stoyka, 2013):
 Limit plnění tohoto pojištění je 350 000,- Kč na pojistnou událost
 Územní rozsah je území České republiky a též území Evropy
 Spoluúčast lze zvolit, minimální částka je 1000,- Kč
 Pojistné činí zhruba 2 428,- Kč/rok
 Pojištění se sjednává na dobu neurčitou
 Pojistné zahrnuje tyto události: zničení věci, poškození věci, odcizení a také
ztracení.
„Já považuji pojištění za užitečné a procesor jsem si pojistila. U závěsného
procesoru je dle mého názoru větší riziko pádu a poškození, případně ztráty a krádeže.
Myslím si však, že mezi uživateli kochleárního implantátu informace o pojištění moc
rozšířeny nebudou.“ (Nová, 2013, e-mail)
„O možnosti pojištění řečového procesoru jsem se dozvěděla až vloni 22. 8.2012 a
na podzim loňského roku jsem se pojistila.“(Jašová, 2013, e-mail)
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„O pojištění jsem se dozvěděla v prosinci roku 2012, když jsem dostala nový řečový
procesor. Protože se starým procesorem, který jsem měla 10 let, se mi nic nestalo,
rozhodla jsem se, si nový nepojistit.“ (Šmídová, 2013, osobní sdělení)

3.5 MOŽNÉ KOMPLIKACE A REIMPLANTACE
Zavedení vnitřní části implantátu je operační zákrok, který s sebou přináší určitá
rizika možných komplikací, jako i jiné operace. Prostřednictvím emailové konverzace mi
Doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, přednosta Kliniky ušní nosní a krční Univerzity Karlovy, 2.
Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole, sdělil, které komplikace mohou při
kochleární implantaci nastat a jak je jim během operačního zákroku a následně po něm
předcházeno.
Během let, co je u nás kochleární implantace zavedena, se postup samotného
voperování vnitřní části implantátu stále zdokonaluje, aby se tím co nejvíce
minimalizovala možná rizika komplikací. Dle Kabelky (2013) i samotný řez vedený na
hlavě se změnil. Dříve byl veden od implantovaného ucha vodorovně směrem k druhému,
proto také musela být před operací oholena celá hlava. Nyní je řez veden svisle vzadu
kolem ušního boltce, k čemuž stačí vyholení jen menšího prostoru v místě operace.
Lékaři rozdělují operační rizika na velká (závažná) a malá (méně závažná) per- a
postoperační komplikace. K velkým rizikům řadí například: parézu lícního nervu, těžké
krvácení, rozpad laloku, ve kterém je umístěn přijímač, a pooperační infekci. Riziko
celkové anestezie se během několika set operačních zákroků také neukázalo jako vysoké,
neboť během pěti set operací mělo jen jedno dítě silnější reakci. V Centru kochleárních
implantací v Motole se porucha funkce lícního nervu zatím nevyskytla. Dle Kabelky
(2013) je však v literatuře uváděno riziko 0,5 až 2% tohoto poškození s tím, že funkce se
vrátí do jednoho roku po operaci. Dalším velkým rizikem je možnost silného výtoku
perilymfy (mozkomíšního moku). Tomu je však předcházeno pomocí „zapečetění“
kochleostomie a přelepením fibrinovým lepidlem (Kabelka, 2013).
„Druhý den po operaci mi začala krvácet operační jizva. Při následné reoperaci se
zjistilo, že šev operovaného místa na hlavě nedoléhal. Během týdne se u mě dostavila
infekce v podobě otoku tváře, která mi byla léčena antibiotiky. Po propuštění z nemocnice
se u mě začaly objevovat bolesti hlavy, které trvaly asi půl roku, než si organismus na
změnu zvykl.“ (Jašová, 2013, e-mail)
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„V našem Centru kochleárních implantací v Motole se naštěstí nevyskytla žádná
velká per- ani postoperační komplikace a malé zcela minimálně.“ (Doc. MUDr. Zdeněk
Kabelka, 2013, e-mail)
Potřeba reimplantace může u uživatele nastat ze dvou základních příčin. V prvním
případě se jedná o selhání přístroje z technického důvodu, což se zatím stalo v Motole
čtyřikrát z pětiset operací. Přístroje byly dětem vyměněny a fungují. Nová vnitřní část je
dodána výrobcem zdarma. Druhou situací je rozbití či poškození vnitřní části implantátu
přímým úderem. Tato situace nastala v Motolském Centru kochleárních implantací dvakrát
a vnitřní části byly též vyměněny, ale uživatel si je musel uhradit sám. (Kabelka, 2013)
Dle výše uvedeného je zřejmé, že člověk, který se pro implantaci rozhodne, má
šanci získat to, po čem tolik touží, tedy možnost slyšet, ale s tím přichází i řada omezení,
které uvádím výše. Myslím si však, že pokud se implantace podaří a člověk se naučí
s implantátem slyšet, jsou pro něj tato omezení jakýmsi malým omezením za to, co získal.
Dle citovaných názorů a postojů uživatelek, které v kapitole uvádím, je zřejmé, že
daná omezení berou jakou součást života. Tato omezení jsou pro ně na jakémsi druhém
místě za tím, co jednoznačně vyhrává, a to, že slyší. Vlastně proto se též pro implantaci
rozhodli, nebo se za ně rozhodli jejich rodiče, neboť při rozhodování u nich zvítězily
výhody nad nevýhodami.
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SHRNUTÍ
V České republice podstoupilo do dnešní doby kochleární implantaci okolo pěti set
dětí a zhruba dvě stě dospělých. Kochleární implantát umožňuje lidem se sluchovým
postižením počínat si v běžném životě do jisté míry jako lidé bez sluchové vady a tím
zvyšuje jejich inkluzi (integraci) ve společnosti, a to tak, že jim umožňuje jeden ze
základních pilířů inkluze, a to komunikaci.
Z počátku byla tato neuroprotéza velkým průlomem v oblasti kompenzačních
pomůcek pro lidi se sluchovým postižením a vypadalo to, že cílová skupina, pro kterou
byla vyvinuta, k ní zaujme pozitivní postoj. Laické veřejnosti se dokonce mohlo zdát, že
začne jakési hromadné „léčení hluchých“ právě prostřednictvím kochleární implantace.
Situace byla ale jiná, neboť část neslyšících, hlavně lidé z komunity Neslyšících, tuto
neuroprotézu nepřijali a zaujali vůči kochleárnímu implantátu odmítavý postoj, který
doplnili řadou argumentů. Kochleární implantát však nebyl vyvinut k jakémusi paušálnímu
„léčení hluchoty“ a nemá k němu tedy ani sloužit, ale má dát možnost lidem s těžkou
sluchovou vadou mít možnost volby, zda zůstanou neslyšícími nebo podstoupí implantaci,
po které budou mít šanci slyšet. Lidé, kteří svou těžkou sluchovou vadu neberou jako
omezení a život, který žijí, je pro ně plnohodnotným životem, nelze nutit k něčemu, co
nechtějí jen proto, že se to části společnosti zdá správné, neboť v kochleárním implantátu
vidí „vyléčení či vyřešení problému“. Též proto je jednou z podmínek pro splnění
vhodnosti pro implantaci také postoj žadatele, tedy zda chce být implantován. Bez
pozitivního přístupu, vůle a odhodlání, se s implantátem slyšet nenaučí.
Specifika jednotlivých částí kochleárního implantátu svou propracovaností a
vysokou úrovní technického řešení jasně ukazují, jak náročné je nahradit lidský smysl.
Jeho výrobci stále pracují na inovacích, ať už v oblasti hardware, který je výkonnější,
odolnější, tak i software, díky kterému se čím dál víc minimalizuje rozdíl sluchových
vjemů, které může uživatel zachytit stejně jako člověk bez sluchové vady. Pro mnohé
nepodstatné, pro hlavně mladé uživatele též další kritérium, stále se vyvíjí i design vnější
části implantátu. Tím, že se velikostně zmenšuje, je pro uživatele život s ním nejen
pohodlnější, ale zároveň je snadno na první pohled přehlédnutelný a hlavně uživatelé
v pubescentním věku nemusejí tolik řešit situaci, že jsou „jiní“ než jejich vrstevníci.
Společnost ani uživatelé kochleárního implantátu nesmí zapomínat na to, že
zůstávají stále lidmi se sluchovou vadou, neboť po sundání vnější části implantátu neslyší.
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V životě jim tato elektronická pomůcka přináší určitá omezení, se kterými se musejí
vyrovnat, anebo je určitým způsobem řešit. Protože se omezení vyplývající z užívání
kochleárního implantátu nejvíce týkají uživatelů samotných, připojila jsem do této kapitoly
jednotlivé výpovědi tří uživatelek k daným oblastem s omezením, aby teoretické informace
byly následně přímo reflektovány zkušenostmi z jejich života. Z kapitoly, která o této
problematice pojednává, je zřejmé, že omezení se týkají více oblastí v životě člověka.
Každý uživatel hůře snáší omezení v jiné oblasti, ale dle mého názoru a po konzultaci
s několika uživateli či jejich rodiči je zřejmé, že přínos kochleárního implantátu u nich
předčil daná omezení. Někteří uživatelé dokonce berou situaci s humorem a často zmiňují,
že mají oproti lidem bez sluchové vady naopak výhodu, že když nechtějí, tak prostě slyšet
nemusí.
Vedle samotných kochleárních implantátů mají možnost si uživatelé dokoupit i
různá příslušenství, která minimalizují možnost poškození vnější části implantátu při
běžném užívání, případně je s nimi používání implantátu snazší či v určitých aktivitách
méně omezující. Jedná se o voděodolné pouzdro nebo ear gear pouzdro proti vlhkosti a
případnému prachu. I na novinkách jiných výrobců implantátů, které v České republice
zatím nejsou k dostání, je zřejmé, že technologický vývoj jde stále kupředu a výrobci se
snaží, nejen poskytnout uživatelům co nejlepší možnost slyšení, ale též jim co nejvíce
usnadnit život s kochleárním implantátem. Příkladem je tomu voděodolný kochleární
implantát Neptune.
Pro uživatele kochleárního implantátu by do budoucna bylo velmi přínosné, kdyby
nabídka typů implantátů byla více rozšířena a oni by tak mohli volit z více druhů
implantátů. Například nedostupnost modelů od společnosti Advanced Bionics mnohým
ubírá možnost mít voděodolný implantát, se kterým mohou vykonávat všechny vodní
aktivity, které jsou pro mnohé z nich a hlavně pro děti důležité. Tuto situaci však ovlivňuje
několik faktorů, například zaškolení lékařů, kteří by nový typ neuroprotézy implantovali,
inženýrů, kteří by jej nastavovali a servisovali a také zdravotní pojišťovny by jej musely
zařadit mezi své produkty, které plně hradí.
Dle výroků odborníků, kterých se tato problematika týká a také toho, jak se
technologický vývoj implantátů posouvá stále dál a jak se vnější části implantátu stále
zmenšují, je zřejmé, že v budoucnu dojde k situaci, kdy už externí část téměř vymizí a celý
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implantát bude voperován v lebce a pod kůží. Jaké technologické postupy výrobci zvolí,
však zatím není známo, neboť tyto informace zatím tají a na vývoji pracují.
Kochleární implantát nedělá z neslyšícího člověka slyšícího, dává mu ale možnost
slyšet. Nebylo by správné, aby se do budoucna stal kochleární implantát řešením hluchoty
paušálně. Člověk musí mít vždy právo rozhodnout se. Na implantaci by nemělo být
pohlíženo jako na hrozbu zániku komunity Neslyšících, ta by měla být nadále součástí
společnosti, neboť je správné učit společnost respektu a toleranci a ne uměle nastavit
situaci, kdy budeme všechna postižení řešit technickým či lékařským zákrokem a snažit se
tím vymýtit handicap ze společnosti. Právě úroveň společnosti lze posoudit z hlediska
toho, jaké podmínky vytváří pro život lidí s postižením.
Volba, zda kochleární implantaci ano či ne, není lehká pro samotné uchazeče ani
pro rodiče neslyšících dětí, proto bychom měli nastavit situaci, při které poskytneme
uchazečům co nejvíce informací z obou možností, z nichž jednu mohou zvolit. Všechny
možnosti je podstatné důkladně probrat. Dostatečně vysvětlit podstatu, funkci a omezení u
kochleární implantace a také představit uchazečům život se sluchovým postižením a
nejlépe jim umožnit setkání s neslyšícími lidmi. Člověk nemůže volit mezi dvěma
možnostmi, z nichž jednu dostatečně nezná. Nejdůležitější v této problematice je a
uchazečům rozhodování velmi usnadňuje, pokud znají podrobně všechny možnosti, neboť
poté se teprve mohou pro jednu z nich správně rozhodnout. Pro většinu uchazečů je podle
mého názoru důležité vědět, že kochleární implantace není jediným řešením a zároveň
život se sluchovým postižením nepřináší pouze negativa, jak se na první pohled či z médií
může zdát.
Podle mého názoru, i přes nepopiratelně výborné výsledky kochleárních implantací,
by se tato oblast neměla stát obchodem za účelem finančního výnosu. Tato pomůcka slouží
lidem s postižením a tak by k ní mělo být státem přistupováno. Pojišťovny by měly rozšířit
svou aktivitu o úhradu příslušenství k implantátu, která jsou velmi nákladná, a také opravy
by si neměl hradit sám uživatel. Takto to funguje například v sousedním Německu a tento
přístup se osvědčil.
Mnoho konfliktních situací vzniká z nerespektování názorů jednotlivých lidí a tak
by bylo do budoucna správné, aby nejen slyšící lidé a lidé s kochleárním implantátem
respektovali odmítavý přístup Neslyšících k němu, ale zároveň aby Neslyšící respektovali
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rozhodnutí lidí se sluchovou vadou, že před životem bez sluchu zvolili kochleární
implantaci. Každý člověk má totiž právo si zvolit způsob, jak svůj život chce prožít.
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ZÁVĚR
V úvodu své práce jsem si dala za cíl technicky popsat jednotlivé části kochleárního
implantátu v souvislosti s dopadem na jeho uživatele. Tohoto cíle se mi podařilo úspěšně
dosáhnout, a to hlavně propojením informací od odborníků, z řad zástupců výrobců
kochleárních implantátů, a to od MUDr. Jaroslavy Příhodové, Ing. Jana Odstrčilíka a
jednoho z hlavních operatérů implantátu Doc. MUDr. Zdeňka Kabelky, s informacemi tří
uživatelek kochleárního implantátu.
Za nejdůležitější a zároveň nejpřínosnější ve své práci považuji hlavně její
komplexnost a propojení technické oblasti s popsáním jejích projevů v životě samotného
uživatele. Podstata celé práce spočívá hlavně v podrobném popsání technických aspektů
implantátů, na které navazují omezení a limity vyplývající pro samotné uživatele.
Autenticitu práci přináší prokládání jednotlivých oblastí omezení a limitů vyplývajících
pro uživatele citováním vyjádření samotných uživatelek k daným oblastem. Právě
zkušenosti uživatelek, které jsou v práci uvedeny, dokreslují teoretické informace k dané
oblasti uvedené. Volnost v odpovědích, kterou jsem dala uživatelkám, se kterými jsem
jednotlivé kapitoly konzultovala, obohatila práci o mnoho nových informací, které
v odborných publikacích nejsou obsaženy. Velmi přínosná je též kapitola popisující
novinky v oblasti kochleárních implantátů, jelikož shrnuje novinky jednotlivých výrobců
v jeden celek, a předkládá tak ucelený přehled o tom, co vše je aktuálně v oblasti
kochleárních implantátů nejnovější a dostupné.
Do budoucna by se v problematice kochleárních implantací nabízelo několik oblastí
k dalšímu zlepšení. Z té technické části by bylo přínosné zlepšit napájení implantátů, a to
aby buď napájecí zdroje měly větší kapacitu, nebo aby implantát měl nižší elektrickou
spotřebu. Zvýšení počtu elektrod bude též přínosem, a to například použitím metody
virtuální elektrody, na které nyní vývojáři pracují. Velký díl práce leží i na zdravotních
pojišťovnách. Z této práce je zřetelné, jak velkým nedostatkem je, že zdravotní pojišťovny
proplácí jen samotnou operaci a část celkové ceny implantátu. Uživatelům tím vznikají
výdaje, které neúměrně zatěžují jejich rozpočet. Zahrnutí souhrnné ceny implantátu včetně
jeho příslušenství by mělo být do budoucna samozřejmostí. Též zřetelný přínos bilaterální
implantace, který je v práci popsán, navozuje myšlenku, aby i v České republice byla
standardní a uživatelé, hlavně dětského věku, mohli díky ní svůj sluch a řeč plnohodnotně
rozvíjet.
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Do budoucna mne přivedla tato práce k myšlence, že by bylo přínosné zmapovat
celé spektrum sluchové protetiky, kterou má osoba se sluchovou vadou možnost využít.
Osobně si myslím, že tato oblast jde velmi kupředu, neboť od sluchadel přes kochleární
implantáty se nyní dostáváme i ke kmenovým implantátům, které dávají další možnost
lidem, kterým předchozí pomůcky slyšet neumožnily. Komplexní popsání všech
nabízených sluchových protetik společně s jejich podrobným technickým popsáním a
vymezením limitů a omezení, které svým uživatelům přináší, by mohlo být podkladem pro
vytvoření publikace, která by možnosti sluchové protetiky shrnovala. Myslím si, že právě
komplexní publikace popisující veškerou aktuálně dostupnou protetiku v oblasti
sluchového postižení, na našem trhu chybí. Byla by velkým přínosem nejen pro samotné
rodiče dětí, kterým bylo sluchové postižení diagnostikováno, a oni teď stojí před
rozhodnutím, jaký život pro své dítě zvolit, ale i pro samotné ohluchlé dospělé. Byly by
zde uvedeny nejen všechny sluchové protetiky, ale též omezení z jejich užívání vyplývající
a zároveň informace o životě neslyšících a důležité kontakty na Centra a webové stránky
zabývající se danými tématy.
Tato práce mi umožnila nejen získání mnoha nových informací, ale to, v co jsem
v úvodu práce doufala, tedy možnost propojit mezi sebou mé technické znalosti společně
se speciální pedagogikou. V neposlední řadě mi práce přinesla nové přátelé, a to nejen
mezi uživateli kochleárních implantátů, ale též mezi odborníky. Právě se zástupci výrobců
jsem nadále v kontaktu a snažíme se pracovat na propojení požadavků samotných uživatelů
s možnostmi, které výrobci kochleárních implantátů nabízejí.
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