
غربالگری شنوایی نوزادان:اساسی ترین راهکار پیشگیری در معلولیت 

 ناشنوایی
 

( JCIH) و كمیته الحاقی شنوایی نوزادان  (  NIH) طبق مصوبه انستیتو ملی بهداشت ایاالت متحده       

ماهگی  6ماهگی مورد غربالگری شنوایی قرار گرفته و تا سن  1تمامی كودكان باید تا سن  3991در سال  

 وجود هر گونه كم شنوایی در آنان تشخیص داده شود. 

حتی یك كم شنوایی خفیف نیز میتواند رشد شناختی ، گفتاری و زبانی كودك را به طور چشمگیری       

  متاثر نماید

و ناتوانی شدیدی در وی ایجاد كند. تشخیص و مداخله زودرس ، سبب بهبود مهارتهای ارتباطی و معلولیت   

كودك می گردد و اثرات مثبتی بر روی رشد جنبه های فردی ، اجتماعی ، آموزشی و حرفه ای وی دارد 

/ گفتـاری كـودك بـه   ( همچنین اثرات زیانبـار این معلـولیت را بر جنبـه های زبانی 3991)دروگن ، 

   ( 2002،   و پوپ پرایس –؛ ویت من  3999حداقل می رساند ) سوتن و سكاتلون ، 

غربالگری نخستین گام جهت بهبود دورنمای دراز مدت اجتماعی ، شغلی و آموزشی كودكان كم شنواست.   

كثر تا یك سالگی ماهگی و حدا 1وضعیت مطلوب این است كه تمامی كودكان دچار این مشكل پیش از 

میالدی این برنامه ها تنها در معدودی از بیمارستانهای جهان انجام میشد.  90شناسایی شوند . پیش از دهه 

(  3991) مارس  به دنبال كنفرانس تشخیص زودرس كم شنوایی در نوزادان و خردساالن 3991از سال 

دهه گذشته برنامه های غربالگری شنوایی صدها بیمارستــان این برنامه ها را در پیش گرفتند. در طی 

نوزادان در كشورهای اروپایی به صورت وسیعی آغاز گشت ، اما اكثر این گونه برنامه ها در ایاالت متحده 

( این  3991) می  پس از كنفرانس بین المللی بیماریابی شنوایی نوزادان  3991متمركز شده است . از سال 

 تر شد. برنامه ها هماهنگ تر و علمی 

  

 ضرورت اجرای برنامه های غربالگری شنوایی نوزادان :

نوزاد از هر هزار نوزاد متولد شده ( و از آنجا  3-6كم شنوایی شایع ترین نقص در زمان تولد می باشد )       

كه نقصی پنهان است ، تشخیص زودرس آن نیز بسیار مشكل بوده و عموماً بسیار دیر تشخیص داده می 

ســـــــوی دیگر وجود كم شنوایی در نوزادان و شیرخواران از طریق روش های بالینی معمول به  شود. از

 .  سادگی قابل شناسایی نمی باشد
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كودكان دچار كم شنوایی خفیف یا متوسط ممكن است تا سن ورود به مدرسه شناسایی نشوند و در       

عدم پاسخ به صدا در كالس درس شناسایی گردند . به هنگام ورود به مدرسه در اثر غربالگری شنوایی و یا 

همین سبب پیداست غربالگری شنوایی نوزادان باید پیش از ترخیص نوزاد از زایشگاه صورت گیرد و وضعیت 

 6ماهگی كامالً مشخص شود تا اقدامات مداخله ای مناسب پیش از  1شنوایی این قبیل نوزادان پیش از 

ورت سن تشخیص كم شنوایی كاهــــش می یابد و امكان اقدام مناسب در ماهگی آغاز گردد. در این ص

جهت توانبخشی شنیداری نوزاد و شیرخـــــوار فراهم می گردد. اطالعات جمع آوری شده از كشورهائی كه 

. نتایج به دست آمده  غربالگری شنوایی نوزادان را انجام داده اند نشان میدهد كه این اقدامات عملی است 

ان می دهد اقدامات موثر توانبخشی در جهت تقویت شنیداری سبب بهبود وضعیت شناختی ، زبان نش

آموزی ، گفتاری و رفتاری شیرخوار و كودكان در سالهای بعدی شده است. بر اساس اطالعات موجود 

دركی ، پیرامون فواید تشخیص زودرس ، به نظر می رسد كودكانی كه زودتر شناسایی می شوند ، مهارتهای 

اجتماعی و زبانی بهتری دارند و همه این موارد به كودك كمك می كند بهتر بتواند در كالسهای تلفیقی 

عادی آموزش ببیند . به عبارت دیگر در صورتی كه كودكان زودتر شناسایی شوند ، می توانند در محیطهای 

ین زده است هزینه سالیانه آموزش بازتر و ارزان تری تحصیل كنند . دپارتمان آموزش ایاالت متحده تخم

دالر ، هزینه كالسهای  111/1میالدی ،  3990كودكان كم شنوا در كالسهای تلفیقی عادی در سال 

دالر بوده است بنابر این در صورتی كه كودك به  010/13و  619/9خصوصی و مدارس ناشنوایان به ترتیب 

وزشها شود هزینه های بسیاری در طول سالیان تحصیل دلیل تشخیص دیرتر مجبور به استفاده از اینگونه آم

وی صرف خواهد شد . با توجه به این مطالب هر هزینه ای برای تشخیص زودرس و مداخله به موقع صرف 

  شود ، باز هم مقرون به صرفه خواهد بود .

یی نوزادان در سالهای اخیر اطالعات قابل توجهی در جهت حمایت از برنامه های غربالگری شنوا      

 6گزارش شده است . به ویژه این گزارش ها نشان داده اند نوزادان سخت شنوا و ناشنوایی كه پیش از 

سالگی به رشـد زبانی هماهنگ با توانایی  3ماهگی تحت اقدامات مداخله ای مناسـب قرار می گیرند تا سن 

پایائی و موثر بودن تشخیص زودرس های شناختی خود دست می یابند . پژوهشهـای بی شماری ، روایی ، 

  نوزادان سخت شنوا و ناشنوا را از طریق غربالگری جهانی شنوایی نوزادان مورد تایید قرار داده اند.

 ارگانهای عمومی كه غربالگری عمومی شنوایی نوزادان را مورد تصویب قرار داده اند عبارتند از :      

 ایاالت متحدهانجمن های ملی بهداشت           -

 انجمن پزشكان متخصص اطفال ایاالت متحده          -

  خانه بهداشت مادر و كودك ایاالت متحده          -



 مراكز پیشگیری و كنترل بیماریها          -

 كمیته الحاقی شنوایی نوزادان           -

  انجمن شنوایی شناسی ایاالت متحده          -

  زبان و گفتار ایاالت متحده –موسسه شنوایی           -

 انجمن ملی ناشنوایان           -

 


