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 "پیشگیری از کم شنوایی

والدین باید قبل از بچه دار شدن ، این مساله را 

درنظر بگیرند و نسبت به آن اطالعات و 

آگاهیهای الزم را کسب کنند ؛ آنها می توانند با 

رعایت موارد زیر، احتمال تولد فرزند کم شنوا 

 : دهند یا سخت شنوا را کاهش

 . انجام مشاوره ژنتیکی قبل از ازدواج1-

 انجام آزمایشات خونی و بررسی عامل2-

"RH". 

مشاوره با پزشک قبل از بارداری در 3-

 . صورت ابتالء به بیماری مزمن یا خاص

مصرف نکردن دارو ، بدون تجویز پزشک 4-

 . در دوران بارداری

جلوگیری از ضربات فیزیکی و مکانیکی در 5-

 .ن بارداریدورا

مراقبت جهت پیشگیری از ابتالء به 6-

 . بیماریهای مختلف در دوران بارداری

قبل از  مبادرت به زدن واکسن سرخجه7-

 ... بارداری و

 "عوامل احتمال کم شنوایی بعد از تولد"
فاکتورهای دوران نوزادی ) از تولد تا یک 

ماهگی ( که خطر ابتالء به کم شنوایی را 

 :د عبارتند ازافزایش می دهن

سابقه خانوادگی درخصوص وجود کم شنوایی 1-

 .مادرزادی حسی یا عصبی

عفونتهای دوران نوزادی مانند سیفلیس و 2-

 .سرخجه

 . گرم نوزاد هنگام تولد 0011وزن کمتر از 3-

زردی دوران نوزادی در حدی که منجر به  4-

 .تعویض خون شود

مصرف داروهایی که اثر تخریبی روی  5-

یی دارند . مانند آمینو گلیکوزیدها) شنوا

خبتامایسین، توبرامایسین، کاتامایسین و 

استرپتومایسین، هنگامی که به صورت دوره ای 

 ( . و طوالنی مدت مصرف شود

 .مننژیت باکتریایی -6

وجود نشانه های غیر طبیعی یا اختالالتی که  -7

 . با شنوایی مرتبط است

تهای ویژه نگهداری نوزاد در بخش مراقب -8

 .روز 0نوزادان بیش از 

لل کم شنوایی، ع  

. 

 شنوایی داریم؟طور بفهمیم مشکل کم 

 
عی برای بیشتر بالغین، اختالل در درک مفهموم واق

جمالت نشان دهنده مراحل اول اختالالت شنوایی 

است. در این مرحله وقتی از فرد در خصوص 

اد می گوید "اگر افر مشکل شنوایی سوال می شود

زیر لب سخن نگویند من کامال می شنوم!" و یا 

حبت اینکه "وقتی جوان تر بودم، افراد واضح تر ص

 ".می کردند

 

 آیا فکر می کنید مشکل شنوایی دارید؟

 آیا اطرافیان در مورد شما چنین نظری دارند و شما

  از پیگیری این مساله می ترسید؟

 ادی هستند که نگران اینآیا در نزدیکان شما افر

  مساله برای آنها هستید؟

انتان اگر فکر می کنید خودتان و یا فردی از نزدیک

ما تنها ، باید بگوییم که شدرگیر مشکل شنوایی است

د.نیستی  

یچ اگر شما درگیر این مشکل هستید وتا به حال هم ه

ید اقدامی برای پیگیری این مساله نداشته اید، با

ص یت اصال غیر عادی و مختوضعبگوییم که این 

تشما نیس  

سال طول می کشد  7به طور میانگین، چیزی حدود 

گیر  تا فردی که نگران مشکل شنوایی خود بوده پی

.این وضعیت شود و به فکر درمان بیفتد   

. 

در بیشتر موارد، در سنین پیش دبستانی اختالالت 

شنوایی از روی اختالالت کالمی تشخیص داده می 

در این شرایط، والدین با نگرانی از اینکه شود. 

کودکشان نمی تواند خوب حرف بزند به پزشک 

 مراجعه کرده و به وجود اختالل شنوایی پی می برند

 از کجا بفهمیم مبتال به کم شنوایی هستیم؟

 

 

 این واقعا نگران کننده است چراکه بدون شک طی

آن  ی فرد بیشتر شده و درمانسال شدت بیمار 7این 

 .نیز سخت تر خواهد بود

در بیشتر موارد، در سنین پیش دبستانی اختالالت 

شنوایی از روی اختالالت کالمی تشخیص داده می 

شود. در این شرایط، والدین با نگرانی از اینکه 

کودکشان نمی تواند خوب حرف بزند به پزشک 

 پی می برند مراجعه کرده و به وجود اختالل شنوایی

 از کجا بفهمیم مبتال به کم شنوایی هستیم؟

اگر پاسخ شما به سوال های مطرح شده در زیر 

ود مثبت است، الزم است نگران وضعیت شنوایی خ

 :باشید

آیا اغلب از افراد می خواهید که صحبت خود را  -

 تکرار کنند؟

  

آیا در فهم حرف ها هنگام صحبت در یک گروه  -

 مشکل دارید؟

  

سخن  آیا با خود فکر می کنید اطرافیانتان زیر لب -

 می گویند؟

  

آیا صدای کسی را که از پشت شما را صدا می  -

 کند، نمی شنوید؟

  

نید آیا صدای تلویزیون و رادیو را طوری باال می ک -

 که اطرافیان از آن شکایت می کنند؟

  

دای آیا هنگام صحبت کردن با تلفن، به سختی ص -

بل را می شنوید؟فرد مقا  

  

دار آیا با صدای هشدار ساعت یا تلفن همراه خود بی -

 نمی شوید؟

  

؟آیا در فهم دیالوگ های فیلم دچار مشکل هستید -  

  

 آیا از رفتن به مهمانی های شلوغ و یا رستوران -

http://www.migna.ir/news/35498/%D8%B9%D9%84%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.migna.ir/news/35498/%D8%B9%D9%84%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

