
Câu hỏi Thường Gặp về Dịch vụ Cấy 
ghép Ốc tai Điện tử của NextSense cho 
khách hàng

1. Cấy ghép ốc tai điện tử có giúp ích 
được gì cho tôi không?
Nếu bạn sử dụng máy trợ thính nhưng vẫn gặp 
khó khăn khi nghe điện thoại hoặc nếu bạn thường 
xuyên yêu cầu lặp lại trong cuộc trò chuyện hàng 
ngày, cấy ghép ốc tai điện tử có thể là một bước 
tiếp theo tốt cho bạn. Bác sĩ thính học có thể thực 
hiện một số xét nghiệm đơn giản để xác định xem 
liệu cấy ghép ốc tai điện tử có thể mang lại cho bạn 
khả năng nghe và độ rõ của âm thanh tốt hơn so 
với máy trợ thính hay không.

2. Sự khác biệt giữa ốc tai điện tử và 
máy trợ thính?
Máy trợ thính cung cấp âm thanh được khuếch 
đại chính xác vào tai người đeo để tai có thể nghe 
khi thính giác tự nhiên bị suy giảm. Tuy nhiên, máy 
trợ thính có thể đạt đến giới hạn của máy khi tổn 
thương quá lớn. Cấy ghép ốc tai điện tử bỏ qua các 
cấu trúc bị tổn thương ở tai trong hoặc ‘ốc tai’ và 
kích thích trực tiếp các dây thần kinh thính giác.

Cấy ghép ốc tai điện tử có một bộ phận bên ngoài 
được gọi là bộ xử lý giọng nói, trông giống như một 
máy trợ thính. Bộ phận này được đeo sau tai, hoặc 
bên đầu. Không giống như thiết bị trợ thính, bộ xử 
lý giọng nói sử dụng tín hiệu vô tuyến để gửi thông 
tin qua da đến “bộ phận cấy ghép” được phẫu thuật 
đặt dưới da. Bộ phận được cấy ghép sẽ kích thích 
các dây thần kinh thính giác và cho phép não bộ 
tiếp nhận âm thanh.

3. Chi phí cấy ghép ốc tai điện tử là bao 
nhiêu?
NextSense tính chi phí trực tiếp với chính phủ cho 
tất cả các dịch vụ thính học tại phòng khám trước 
và sau khi phẫu thuật, do đó bạn sẽ không phải 
trả tiền thêm cho các cuộc hẹn thông thường của 
mình. Khách hàng của Hearing Australia và những 
người tham gia NDIS phải hội đủ điều kiện để mua 
pin, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị cấy ghép ốc tai 
điện tử, và một số thiết bị hỗ trợ nghe.

Phẫu thuật có sẵn thông qua Medicare và bảo hiểm 
y tế tư nhân. Nếu bạn có một gói bảo hiểm y tế tư 
nhân (bệnh viện) chi trả cho các thiết bị trợ thính 
được cấy ghép, hệ thống cấy ghép ốc tai điện tử 
có thể được hoàn trả đầy đủ. Bảo hiểm cho thủ tục 
phẫu thuật và viện phí sẽ tùy thuộc vào mức chi 
trả của bạn. Đối với những người hội đủ điều kiện, 
DVA cũng có thể đài thọ chi phí cấy ghép. Chi phí 
cấy ghép ốc tai điện tử cũng có thể được tài trợ tư 
nhân.

4. Thời gian chờ đợi phẫu thuật là bao 
lâu?
Danh sách chờ phẫu thuật có thể khác nhau nhưng 
thường là từ 6-12 tháng đối với bệnh nhân của 
bệnh viện công và ngắn hơn đáng kể đối với  
bệnh nhân của bệnh viện tư nhân.

5. Tôi có quá già để cấy ghép ốc tai điện 
tử không?
Cấy ghép ốc tai điện tử có thể giúp mọi người ở 
mọi lứa tuổi cải thiện khả năng nghe và chất lượng 
cuộc sống. Công nghệ cấy ghép ốc tai điện tử 
mang lại lợi ích cho trẻ sơ sinh vài tháng tuổi,  
cho đến những người ở độ tuổi 90 trở lên.
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6. Ốc tai điện tử phát ra âm thanh như 
thế nào?
Trải nghiệm ban đầu của mọi người về cấy ghép ốc 
tai điện tử là khác biệt vì họ chưa từng nghe theo 
kiểu như vầy trước đây. Nhiều người sử dụng ốc 
tai điện tử mô tả âm thanh này khá khác biệt so 
với máy trợ thính của họ, đặc biệt là lúc đầu. Điều 
này thay đổi theo thời gian và hầu hết người dùng 
nói rằng mỗi ngày mỗi tốt hơn. NextSense sẽ hỗ 
trợ cho bạn các cuộc hẹn thường xuyên ngay khi 
bạn điều chỉnh theo cách nghe mới này và tiếp tục 
chăm sóc bạn với các cuộc khám và hẹn hàng năm 
theo yêu cầu.

7. Tôi lo lắng về cuộc phẫu thuật. Nó có 
rủi ro không?
Trước khi bạn đưa ra lựa chọn về phẫu thuật cấy 
ghép ốc tai điện tử, đội ngũ y tế và lâm sàng có 
năng lực tại NextSense sẽ thông báo đầy đủ cho 
bạn về những rủi ro và biện pháp phòng ngừa, 
đồng thời sẽ tư vấn nếu có bất kỳ vấn đề nào đặc 
biệt áp dụng cho trường hợp y tế của bạn.

Quá trình phẫu thuật diễn ra trong khoảng một giờ 
sau khi được gây mê toàn thân. Bác sĩ phẫu thuật 
sẽ rạch một đường nhỏ sau tai, đặt que cấy dưới 
da và đưa dãy điện cực vào tai trong của bạn. Các 
xét nghiệm được thực hiện để đảm bảo thiết bị cấy 
ghép đang hoạt động.

Hầu hết các khách hàng ở lại một đêm trong bệnh 
viện và có thể trở lại làm việc và sinh hoạt bình 
thường trong khoảng một tuần kể từ khi phẫu thuật. 
Đây là khoảng thời gian họ được kích hoạt hoặc 
“bật” thiết bị cấy ghép lần đầu tiên.

8. Tôi có nên chờ đợi những tiến bộ về 
công nghệ mới hoặc nghiên cứu tế bào 
gốc?
Nếu việc cấy ghép ốc tai điện tử mang lại lợi ích 
cho bạn, bạn nên thực hiện càng sớm càng tốt. 
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng một người 
càng trải qua thời gian dài với khả năng nghe kém, 
họ càng phải trải qua nhiều tác động tiêu cực do 
mất thính lực. Những tác động của việc sống chung 
với tình trạng mất thính lực đáng kể có thể bao gồm  
sự cô lập với xã hội, tác động về mặt cảm xúc, rút  
lui khỏi các hoạt động thú vị đã từng có và khả 
năng suy giảm nhận thức. Chúng tôi cũng biết rằng 
những người được cấy ghép ốc tai điện tử sớm 
hơn thường đạt được nhiều tiến bộ do lợi ích từ 
việc cấy ghép của họ.

Việc cấy ghép ốc tai điện tử ngay bây giờ sẽ 
không loại trừ bạn có được lợi ích từ công nghệ 
xử lý âm thanh trong tương lai. Hầu hết các bộ xử 
lý âm thanh hiện nay được thiết kế để cho phép 
bạn hưởng lợi từ các nâng cấp trong tương lai mà 
không cần phải phẫu thuật thêm.

9. Tôi có cần cấy ghép ốc tai điện tử ở 
cả hai tai không?
Trong khi một số người tiếp tục được cấy ốc tai 
điện tử ở mỗi bên tai, hầu hết sử dụng một bộ ốc 
tai điện tử và tiếp tục sử dụng máy trợ thính của 
họ ở tai bên kia. Điều này có thể mang lại ‘điều tốt 
nhất của cả hai’ với giai điệu âm thanh tự nhiên của 
máy trợ thính kết hợp với khả năng tiếp cận tốt hơn 
với âm thanh giọng nói nhẹ nhàng, sắc nét được 
cung cấp bởi ốc tai điện tử. Việc đeo cả hai được 
chứng minh là giúp hiểu rõ hơn về giọng nói, đặc 
biệt là trong tiếng ồn, xác định rõ hơn nơi phát ra 
âm thanh và đánh giá âm thanh tốt hơn cho lợi ích 
âm nhạc.
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