
 راهکارهای پیشگیری از ناشنوایی

یت زایی بر روی کم شنوایی معلولیت پنهان که غالبا بسیار دیر شناسایی شده و اثرات بسیار زیانبار و معلول

، غیر قابل درمان اما قابل پیشگیری است .   افراد و جوامع می گذارد  

ارائه هر گونه راهکار مقتضی جهت پیشگیری از هر نوع معلولیت ، در درجه نخست ، مستلزم وجود      

 اطالعات کامل ، جامع و دقیق از میزان شیوع و بروز آن در جامعه مورد نظر است . 

الزم است طرحهای پژوهشی منطقه ای ، استانی و کشوری در جهت تعیین میزان شیوع کم شنوایی     

دو تولد ، سنین مدرسه و همه مقاطع سنی تهیه شود و میزان بروز کم شنوایی نیز در بررسی های در ب

ساالنه / چند ساالنه تعیین گردد . پراکندگی کم شنوایی در شهرها و استانهای مختلف باید مورد مطالعه قرار 

 گیرد . و اطلس توزیع کم شنوایی در ایران تهیه گردد . 

ی های جدید این امکان را فراهم نموده است که در بدو تولد نوزادان ناشنوا تشخیص امروزه فن آور     

و شناسایی شوند . مطالعات علمی دهه های اخیر حاکی از اینست که در صورت شناسایی نوزادان ناشنوا در 

واهند شد ماهگی ، این کودکان قادر خ 6بدو تولد و فراهم شدن امکان مطالعه و توانبخشی بهنگام پیش از 

در سالهای بعدی از نظر مهارتهای زبانی ، کالمی و شناختی عملکردی همانند همساالن شنوایی خود داشته 

باشند . برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان با هزینه ای اندک ، خیلی سریع و راحت وجود هر گونه کم 

 شنوایی را در نوزادان شناسایی می کند با استفاده از آزمایش

AE O 1  وABR 2  دقیقه بدون درد و ناراحتی و در هر شرایطی این برنامه ها اکنون در  2در عرض

سراسر جهان اجرا می شوند و روز به روز به تعداد چنین برنامه هایی افزوده میشود. در کشور ما ایران چند 

دن چنین سالی است برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان آغاز گشته است اما تا همگانی شدن و کشوری ش

 برنامه هایی و تشخیص همه نوزادان کم شنوا در بدو تولد هنوز گامهای بسیاری باقی مانده است . 

پس از شناسایی نوزادان کم شنوا, اساسی ترین اقدام ارائه مشاوره های الزم به والدین و خانواده ها      

ت مراکز مداخله بهنگام جهت خانواده و تدوین پروتکل های مداخله ای مناسب است . در این راستا الزم اس

 های کودکان کم شنوا و ناشنوا تاسیس شوند که به ارائه خدمات مناسب برای خانواده ها بپردازند . 
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همچنین الزم است سطح آگاهی های افرادنسبت به کم شنوایی ارتقاء یابد همه مادران و پدران و     

و نشانه های کم شنوایی آگاه باشند تا در صورت وجود کودک  خانواده ها باید از سنین بحرانی زبان آموزی

متخصصین باید از  کم شنوا ارجاع مناسب و بهنگام صورت گیرد . پزشکان و سایر رشته های پزشکی و دیگر

نشانه ها و علل کم شنوایی آگاه باشند . الزم است سمینارها , کارگاهها و کنفرانس ها و بازآموزی های 

 متخصصین و کارشناسان مربوطه برگزار گردد .  تخصصی در خدمت

عفونت های گوش میانی در دوران کودکی و خردسالی بسیار شایع است . ویژه بهنگام سرماخوردگی     

ساده و آنفلوانزا بسیاری از کودکان دچار عفونت گوش میانی ) اصطالحاً اوتیت میانی ( می شوند که 

عالجه مناسب این عفونتها مزمن می شوند . اوتیت میانی مزمن در درصورت عدم مراجعه به پزشك و عدم م

سالهای کودکی بصورت موقت سبب بروز کم شنوایی هایی در کودکان می گردد که اثرات سوئی بر روی 

مهارتهای کالمی و زبانی آنها برجا می گذارد از این رو یکی دیگر از اهداف پیشگیری , آگاه سازی عموم 

 رتباط با جدی گرفتن عفونتهای گوش میانی است . خانواده ها در ا

بسیاری از کم شنوایی ها در اثر استفاده از داروهای اتوتوکسیك ایجاد می شوند . این داروها که       

شامل بسیاری از آنتی بیوتیك ها از جمله جنتامایسین , اریترومایسین و خانواده استروئیدها هستند آسیب 

به سیستم گوش داخلی وارد می کنند. بنابراین الزم است در جهت کنترل این موارد های غیر قابل جبرانی 

 افراد و متخصصین آگاهی های الزم را کسب کنند. 

بیشترین موارد کم شنوایی در کشور ما مربوط به کم شنوایی های ارثی است که ریشه خانوادگی      

های خویشاوندی است . مقتضی است آگاهی های الزم دارند. در این میان مهمترین عامل کم شنوایی ازدواج

در این خصوص در خدمت اقشار مختلف جامعه قرار گیرد . و خانواده ها از خطرات ازدواجهای خویشاوندی 

آگاه گردند . مشاوره های مناسب و تخصصی پیش و پس از ازدواج و حتی پس از بدنیا آمدن فرزند ناشنوا در 

 خانواده ها قرار گیرد .  یك خانواده باید در خدمت

کم شنوایی در هر سنی ممکن است ایجاد شود . انواع کم شنوایی های پیشرونده در سالهای       

خردسالی یا کودکی بتدریج خود را نشان می دهند . از این رو شنوایی کودکان در خردسالی , سنین پیش 

مدرسه دائماً باید مورد کنترل و پایش قرار گیرد و غربالگری و شناسایی شنوایی در مقاطع دبستانی و 

 مختلف تحصیلی جزء برنامه های کشوری و سراسری همه کودکان باشد . 



شنیدن اصوات بلند می تواند سبب بروز کم شنوایی دائمی و غیر قابل برگشت در فرد شوند . اما از      

آن تدریجی و در طول سالیان ایجاد می شود غالباً افراد متوجه آن نمی شوند . کم  آنجا که نشانه های

شنوایی ناشی از اصوات بلند معموالً تدریجی و بی درد اما متاسفانه دائمی است . زیرا زمانی که عصب 

انسانها  شنوایی و سلولهای حسی اش از بین بروند دیگر قابل ترمیم و بازسازی نیستند . واقعیت اینست که

نه تنها حق برخورداری از سکوت و آرامش را دارند , بلکه در حقیقت سالت آنان در گروه آن است . نکته 

ناشی از اصوات بلند قابل پیشگیری است . همه افراد باید از خطرناک   حائز اهمیت اینست که کم شنوایی

آگاه باشند . آمارها حاکی از اینست بودن اصوات بلند و چگونگی حفظ سالمتی خود در طی زندگی روزانه 

که در سالهای اخیر سن بروز کم شنوایی کمتر و کمتر می شود . استفاده از هدفن , واکمن , شنیدن 

موسیقی های بلند ) به ویژه در مکانهای بسته مانند اتاق یا ماشین یا از طریق هدفن ( , اسباب بازی های پر 

نین قرارگیری در معرض سر و صدای بلند در محل کار , منزل یا صدا و انواع تفریحات صدا دار , همچ

ترافیك می توانند موجب بروز کم شنوایی دائمی غیر قابل برگشت در افراد شوند . بنابراین بهتر است به همه 

 افراد آگاهی داده شود تا از گوشهای خود در مقابل کم شنوایی ناشی از اصوات بلند محافظت کنند. 

یگر از عمده ترین علل بروز کم شنوایی ابتال به بیماری های عفونی است . مهمترین این یکی د     

بیماریها عبارتند از مننژیت , سرخك , سرخجه و انواع بیماریهای عفونی . در صورتی که مادر در هنگام 

کن است منجر به بارداری یا حین زایمان مبتال به این بیماریها گردد و یا کودک خود دچار بیماری گردد مم

 کم شنوایی کودک گردد . بسیاری از این بیماریها به راحتی قابل پیشگیری و درمان است . 

الزم است همه دختران بر ضد بیماری سرخجه و سرخك و اریون واکسینه شوند. همچنین مادران      

فونی به ویژه سرخك و سرخجه در هنگام بارداری باید مورد مراقبت قرار گیرند تا از ابتال به بیماری های ع

جلوگیری به عمل آید . سرخجه به ویژه در سه ماهه نخست بارداری علت بسیاری از موارد کم شنوایی است 

عفونی   . پس از تولد کودکان باید مورد مراقبت قرار گیرند و در صورت ابتال به مننژیت یا دیگر بیماریهای

 نوایی آنان تحت کنترل قرار گیرد . تحت درمان مناسب و مقتضی قرار گیرند و ش

پس از تشخیص و شناسایی کودک یا بزرگسال کم شنوا مناسب ترین اقدام , تجویز سمعك مناسب      

, آغاز برنامه های توانبخشی به ویژه تربیت شنوایی و گفتاردرمانی و آموزش استفاده از راهکارهای جبران و 

 استفاده از باقیمانده شنوایی است . 



امید است توجه به این نکات سبب شود در کشورمان ایران پیشگیری های الزم در زمینه کم      

 شنوایی صورت گیرد تا با هزینه ای بسیار کمتر از تاثیرات سوء این معلولیت پنهان پیشگیری شود .

 


