
 سمعك و اولین سازگاری های كودك با آن

 سالهای اولیه زندگی هر كودك سالهایی پردردسر و خارق العاده اند برای كودك دچار كم شنوایی این

غالباً  بیان كنند و وضعیت دوچندان خواهد بود.كودكان همیشه قادر نیستند احساسات خود را به درستی

یر و مهارتهای مورد نیاز را تا به آن حد در دست ندارند كه به ما بگویند سمعكشان خوب كار می كند یا خ

دك از این رو شنوایی شناس پس از تجویز سمعك / وسایل كم شنوایی برای كو . كاركرد آن چگونه است

 نیاز به كمك شما دارد. 

در این مرحله مشاهدات اولیه و پایه ای    ازگاری های كودك با سمعك: آغاز كار و اولین س 1مرحله 

شما از میزان راحتی كودك با سمعكهای تازه اش و پذیرفتن آنها بسیار حیاتی است . عالوه بر این از شما 

انتظار می رود با اصول اساسی مراقبت از سمعك و چك كردن آن آشنا شوید . در بیشتر موارد این 

 ید در دو هفته نخست گرفتن سمعك جدید كامل شوند . مشاهدات با

هدف این است كه سمعكی به كودك داده شود كه كامالً بر اساس    : تجربه كردن اصوات 2مرحله 

نیاز به اطالعاتی است كه شما در مورد واكنش های كودك به   برای رسیدن به این هدف  نیازهای او باشد.

 به شنوایی شناس می دهید.  –صداهای بلند و آهسته و صداهای زیر و بم  -صداهای اطرافش ، 

پس از آنكه كودك كامالً سمعك را پذیرفت و آنها را تمام مدت روز   : تغییرات زبان و گفتار 3مرحله 

اهدات شما باید حول و حوش تغییراتی باشد كه در میزان صداهای گفتاری روی گوش خود تحمل كرد ، مش

   ، كیفیت آنها و میزان وضوحشان و نیز میزان درك زبان گفتاری توسط كودك ایجاد می شود .

توانایی فرزندتان در تولید اصوات گفتاری معین و درك آنها معموالً نشان دهنده مناسب بودن یا نبودن 

  سمعكهای اوست.

احتماالً اوائل مراقبت از سمعكها به عهده شماست . با بزرگتر شدن كودك ، به تدریج او خودش این وظیفه  

 را خواهد آموخت . 

از آنجا كه كودك همیشه به شما نخواهد گفت كه سمعكش كار می كند یا خیر پیشنهاد می كنیم این 

 چكاپ روزانه را همیشه انجام دهید :

 ید تا اطمینان حاصل كنید به خوبی كار میكند. به سمعك گوش ده  - 

 چك كنید كه قالب سمعك و لوله هایش تمیزند و داخل آنها پر نشده است .  -    

 جای باتری سمعك را شبها باز كنید تا هوا بخورند.    -  
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