
     معلولیت ناشنوایی نابینایی                                                                

 نابینایی چیست ؟ -ناشنوایی 

نابینایی معلولیت نادری است كه گاه آن را به عنوان تركیبی از دو اختالل حسی یا  -ناشنوایی       

معلولیتی چنـــد حســی می شناسند . اما در واقع چیزی بیش از تركیب ساده دو معلولیت شنوایی و 

مقداری باقیمانده شنوایی نابینا نیستند و   "ناشنوا و كامال "بینایی است . بیشتر افراد ناشنوا نابینا كامال

فاقد این دوحس اند . زمانی فردی را ناشنوا نابینا می نامیم كه  "كامال "وبینائی دارند . گر چه برخی تقریبا

هیچیك از دو حس بینائی و شنوائی اش قادر به جبران اختالل حس دیگر نباشند . به عبارت دیگر نتواند 

 . مانند یك فرد ناشنوا یا نابینا عمل كند

آنچه ما درمورد خود و دنیای پیرامون مان می آموزیم از طریق بینائی و شنوایی است از آنجا كه افراد ناشنوا 

اند ، حركات ، ارتباطات و دسترسی آنان به اطالعات تا حد زیادی متاثر  "حس ارتباطی  "نابینا فاقد این دو 

 می شود . 

 نابینایی مادرزاد و اكتسابی : -ناشنوایی 

نابینا متولد شود ) مادرزاد ( یا بعدها در طول زندگی دچار این معلولیت  -ممكن است فردی ناشنوا       

شود )اكتسابی (. نیازهاومشكالت این دو گروه بسیار متفاوت اند امامهم این است كه تاكید كنیم افراد ناشنوا 

توانایی ها و چالش های آنان نیز مانند دیگر افراد  نابینا در وهله اول انسان اند . بنابراین نیازها ، مهارتها ، -

 متفاوت است . 

 نابینائی مادر زاد : -مهم ترین علت ناشنوایی  

ابتال مادران باردار به سرخك شایع ترین و مهم ترین علل ناشنوایی  0591و  0591در دهه های  سرخك :

نابینایی مادرزاد بود . اما امروزه واكسیناسیون علیه این بیماری سبب شده است تعداد اینگونه معلولین تا  -

كه به هنگام ورود این حد زیادی كاهش یابد . به نظر میرسد ویروس سرخك بخش هایی از بدن جنین را 

عفونت در حال شكل گیری اند ، از بین می برد . این ویـروس اثـرات بسیـار متفاوتی بر جا می گذارد اما كم 

 شنوایی ، اشكاالت بینائی و قلبی از شایع ترین موارد اند. 

 نابینایی : -دیگر علل ناشنوایی  

 -س و ضربات هنگام تولد شایع ترین علل ناشنوایی امروزه شرایط بالینی موجود در تولدهای زودر       

نابینایی مادرزادند. ممكن است بیماری های ژنتیكی مادریاعفونت های دوران بارداری منجربه تولد زودرس 

ایجاد صدماتی در مغز گردند و   نوزاد شوند. همچنین عفونت های شدید دوران كودكی ممكن است سبب



دچار ناتوانی هائی در دیگر زمینه ها  "ی مادرزاد ایجاد كنند. این كودكان غالبامشكالتی نظیر ناشنوا نابینای

نیز نظیر اختالالت یادگیری ، صرع ، اختالل خوردن و اشكاالت حركتی و ناتوانی های فیزیكی شدید هستند. 

در غیر  نابینا باید هرچه زودتر تحریكات حسی و كمكهای تخصصی مناسب دریافت كنند . -كودكان ناشنوا 

این صورت تجربه انزوای شدید سبب می شود مشكالت بیشتری در برقراری ارتباط و رشد مهارتهای 

 یادگیری آنها ایجاد شود . 

 نابینایان مادرزاد نیازمند چه حمایت هایی هستند ؟ -ناشنوا  

و نابینایان قادر به ارائه آن ناشنوایان      نابینا نیازهای ویژه أی دارند كه مراكز خدماتی -افراد ناشنوا      

نابینـــای مــادرزاد دچار ناتوانی های یادگیری و / یا فیزیكی  -نیستند. در بسیاری از موارد ، افراد ناشنوا 

دیگری نیز هستند . این افــراد نیاز به حمایت متخصصــی دارند كه بتواند با توجه به مجموعه توانایی ها و 

 ی كار كند . ناتوانی های هر فرد با و

نگرفتن در معرض تحریكات گوناگون     امروزه ارتباط در این افراد بسیار مشكل است زیرا بدلیل قرار      

نابینا به آنان  -حتی گفتار نیز برای آنان مفهوم بسیار پیچیده أی دارد.كار انفرادی فشرده با كودكان ناشنوا 

راری ارتباط از عالئم خاص ، زبان اشاره یا دیگر كمك بسیاری می كند . ممكن است آنان برای برق

 سیستمهای ارتباطی استفاده كنند. 

نابینا توانایی یادگیری و پیشرفت دارند . اما متاسفانه در صورت  -تمام كودكان و بزرگساالن ناشنوا       

ان ممكن عدم دریافت كمك مناسب بدلیل محروم بــودن از تحریــكات حســی رشد فیزیكی وذهنی آن

نابینا  -است آهسته تر از افراد هنجار باشد . نكته حائز اهمیت برای پیشرفت های آتی كودكان ناشنوا 

شناسایی زودرس و آموزش های فشرده و دائمی برای آنان است . باید به آنان آموخته شود تا حد ممكن از 

به ویژه حس المسه و  -س دیگر خود باقیمانده شنوایی و بینایی خود استفاده كنند و توانایی های حوا

 را به حداكثر برسانند .  -چشائی 

 علل عمده ناشنوایی نابینائی اكتسابی : 

ناشتوایی نابینائی اكتسابی علل متعددی دارد . علت عمده این نوع معلولیت سندرم آشر است . در       

سالهای اخیر تعداد سالمندانی كه دچار افت شنوایی و بینائی می شوند رو به افزایش است . همچنین برخی 

 ی خود را از دست بدهند . از افراد ناشتوا یا نابینا ممكن است در اثر بیماری یا تصادف بینایی یا شنوای

 نابینائی عبارتند از :  -عمده ترین اختالالت ایجاد كننده معلولیت ناشنوایی 

 (0سندرم آشر ) -

 (2سندرم شارژه ) -



 (3سندرم گلدن هار ) -

 (4سندرم آلستروم ) -

 (9توكسوپالسموز ) -

 مننژیت  -

 سیتومگالو ویروس -

 سندرم آشر :

سندرم آشر یكی از چالش برانگیزترین ناتوانی هایی است كه كسی ممكن است با آن روبرو شود . افراد       

مبتال به آشر ناشنوا یا سخت شنوا به دنیا می آیند سپس بتدریج در اواخـر دوران كـودكی بیـنائی خـود را 

همراه می آورد افراد مبتال در  نیـز از دسـت می دهند . اما علیرغم چالش های بزرگی كه این معلولیت به

صورتی كه مــورد حمایـت های صحـیـح قــرار گیـرند ، می توانند مانند هر كسی دیگری به دانشگاه بروند 

 ، مشغول به كار شوند ، ازدواج كنند و از زندگی خود لذت ببرند .

 سندرم آشر چیست ؟ 

شنوایی به حساب می  –علت معلولیت بینائی  سندرم آشر اختاللی ژنتیكی است كه شــایع تــرین      

( نامیده می 9آید . نشانه های اصلی آشر ، ضایعه شنوایی و اختالل چشمی است كه رتینیت پیكمن توزا )

 آشر مهمترین علت ناشنوایی نابینایی در بزرگساالن است .   شود .

كودكانی كه با كم شنوایی عمیق متولد  افراد مبتال به سندرم آشر كم شنوایی متوسط تا عمیق دارند .      

دسی بل یا بیشتر افت شنوایی دارند . بنابراین حتی با سمعكهای قوی نیز قادر به شنیدن  59می شوند ، 

اصوات پیوسته گفتاری نیستند . رتینیت پیگمان توزا نوعی اختالل در شبكیه چشم است . این اختالل 

شبكیه می شود به طوری كه شبكیه توانایی انتقال تصـاویـر را بـه  بتدریج سبب دژنراسیون ) از بین رفتن (

نام دارد . این اختـــالل  تونل بینائیمغز از دسـت می دهد. یكی از انواع دژنراسیون شبكیه ، اصطالحاً 

موجب می شود سلولهای انتهائی شبكیه اطالعات مربوط به تغییر سطح نور و شكل اجسام را در دو گوشه 

سبب می شود فرد  "تونل بینائی  "میدان دید شخص به مغز نفرستند . این نوع محدودیت در میدان دید یا 

رار دارند . به عنوان مثال می تواند تابلوهای راهنما را در جلوی چشمش ق "تنها اجسامی را ببیند كه كامال

بخواند ولی در پیدا كردن ایستگاه اتوبوس نیاز به كمك دارد . یكی دیگر از انواع دژنراسیون شبكیه ابتدا 

سلولهای مخروطی شبكیه را متاثر می كند به طوری كه فرد دیگر قادر به دیدن جزئیات شیی كه جلویش 

 و خواندن مطالب برایش بسیار مشكل می شود . قرار دارد نیست



 آیا سندرم آشر منجر به نابینائی می شود ؟ 

میزان كاهش بینائی و سرعت پیشرفت آن در افراد مختلف ، تفاوت بسیار دارد . عده قلیلی از        

د اما در نور روز نابینا می شوند . بسیاری در جوانی دچار شب كوری می شون "مبتالیان به سندرم آشر، كامال

بینائی هنجار خود را برای خواندن و دیدن اشیاء ریز حفظ می كنند . كاهش میدان دید نیز بسیار شایع 

روبرویش قرار  "است . در این حالت فرد اطرافش را نمی بیند و تنها قادر به دیدن اشیائی است كه مستقیما

مایز رنگهای نزدیك به هم ) خاكستری ، سیاه و دارند . همچنین ممكن است در تشخیص اندازه و عمق و ت

 سفید ( دچار اشكال شود و یا نور زیاد آزارش دهد .

 سندرم شارژه :

اگر یك وجه مشترك در همه مبتالیان به شارژه وجود داشته باشد ، آن اراده قوی و عزم استوار آنان       

 این بیماری برای آنان به همراه داشته است .است برای دست و پنجه نرم كردن با ناتوانی های مختلفی كه 

 ؟  شارژه چیست 

اختاللی چند گانه است كه مجموعه أی از بد عملكردی ها را در برمی گیرد .  ( Charge )شارژه       

نام شارژه از به هم پیوستن حرف اول شش اختالل برگرفته شده است . كودكان مبتال به شارژه حداقل چهار 

 می دهند . این اختالالت عبارتند از : مورد را نشان

Coloboma C  :  بد شكلی های چشمی شامل نبود بخشی از چشم ، كه ممكن است همراه با اختالل

بینائی باشد ) یا نباشد ( . این ضایعـه در صورت درگیری عنبیه سبب كاهش توانایی تطابق كودك در نور 

 زیاد و در صورت درگیری شبكیه سبب ایجاد نقطه أی كور در میدان دید كودك می شود . 

Heart defects H  : مشكالت قلبی 

Choanal Atresia A  باریك یا مسدود شدن راه بین محفظه بینی و حلق ، كه یكی از معیارهای :

 تشخیصی مهم این سندرم است . این حالت ممكن است یكطرفه یا دو طرفه باشد . 

Retarded Growth R :  . تاخیر رشدی كودك كه با رسیدن فرد به سن بلوغ مشخص می شود 

Genital Anomalies G :  ، ناهنجاریهای گوش . ممكن است گوش خارجی ) گوش فنجانی شكل

پیچیده ، بلند ، كوچك یا عدم وجــود گوش خارجــی ( ، گوش میانی ) بد شكلی استخوانچه ها ، اوتیت 

را سروز مزمن ، ناهنجاری های تاندون ركابی ( و / یا گوش داخلی ) كم شنوایی حسی عصبی فركانس زیر ( 

كم شنوایی آمیخته دارند ) هم گوش میانی ، هم گوش داخلی  "درگیر كند . مبتالیان به این سندرم غالبا

   آنان دچار اختالل است (.



 همچنین ناهنجاریهای دیگری نیز ممكن است همراه با این سندرم باشند كه عبارتند از :

 اندازه غیر طبیعی زبان          -

 ) فلج عصبی صورت (فلج فاسیال          -

 ناهنجاریهای كلیوی         -

 بدشكلی های حنجره         -

 آترزی ) باریك یا مسدود بودن ( مری         -

 ناهنجاریهای اسكلتی         -

 رشد ناهنجار دندانها یا تاخیر در رشد آنها          -

 اختالل تعادل (بد شكلی یا فقدان مجاری نیمدایره أی گوش داخلی )          -

پیش از این عقب ماندگی ذهنی را نیز جزء مشخصات مبتالیان به این سندرم می دانستنــد . امــا      

 تصــور می شود این امر در حقیقت ناشی از دیگر ناهنجاریهای این سندرم است .

 : آسیب شناسی 

علت بروز سندرم شارژه ناشناخته است . اما فرضیاتی ارائه شده است . به نظر می رسد بیشتر موارد       

هیچگونه پیشینه ژنتیكی وجود ندارد . در برخی بررسی ها مشخصات بیماری ، به نظر ارثی می رسد . 

واد نگهدارنده چوب همچنین برخی از منابع حاكی از اثر تراتوژن از جمله حشره كش ها ، قارچ كش ها و م

عوامل محیطی و ژنتیك هر دو در  "در ماههای نخست حاملگی است اما این امر ثابت نشده است . احتماال

 بروز شارژه موثراند . 

نكته مهم این است كه هر چه این بیماری زودتر تشخیص داده شود ، می توان اقدامات موثرتـری       

 بـرای كودك انجام داد.

 شك والدین با راهنمایی متخصصین بیشترین نقش را در تشخیص زودرس شارژه دارند . بنابراین بی

  میزان شیوع : 



بیش از ششصد نفر كودك را  0553آمار دقیقی از مبتالیان به شارژه در دست نیست . هال در سال       

رس بیماری ها در در سراسر جهان مبتال به سندرم شارژه ذكر كرد . اكنون به دلیل امكان تشخیص زود

 كودكان تعداد مبتالیان بیش از اینها گزارش شده است . 

 سندرم گلدن هار :

نامگذاری شد . در آن سال دكتر گلدن هار مطلبی در مورد چند اختالل در  0592این سندرم در سال      

سیار متغیر است . با هم در یك فرد بروز می كنند . میزان شدت این ناهنجاریها ب "چهره نوشت كه معموال

 این ناهنجاریها عبارتند از :

         ·Macpostoma :  دهان بیش از حد بزرگ كه از یك طرف به سمت گوش كشیده شده است

 . 

         ·Hypoplasia :  . ماهیچه های صورت ، چانه و پوست رشد كافی ندارند 

 شهای كوچك یا بد شكل گو·         

         ·Prfauficular :  دانه های پوستی به ویژه در جلوی گوش در امتداد دهان 

 نظیر اشكاالتی در شكل زبان یا استفاده از آن ، عدم وجود بزاق   : ناهنجاریهای دهانی·   

 اشكاالت گفتاری ·        

         ·Hemivertebre :  . ستون فقرات در یك سمت كوچك یا ناكامل است 

برخی اشكاالتی كه ممكن است در برخی افراد وجود داشته باشند عبارتند از اختالالت چشمی ،       

ناشنوایی ، شكاف لب یاكام ، مشكالت داخلی كه قلب ، كلیه یا دست و پا را متاثر می كند . این بیماری 

 می شود . بسته به میزان درگیری و نشانه های ایجاد شده در فرد به نامهای دیگری نیز خوانده

 میزان شیوع : 

( . مبتالیان ممكن است دارای گوشهای كوچك غیر قرینه و  %01گلدن هار در مردان شایع تر است )       

استخوان ها ، قلب و اعصاب مركزی و كلیه را درگیر می كنند .  "دهان ناهنجار باشند . دیگر ناهنجاریها غالبا

ناتوانی یادگیری نیر ممكن  شنوایی از حالت هنجار تا كم شنوایی شدید متغیر است و اختالالت چشمی و

 است وجود داشته باشد . 

 آسیب شناسی : 



از علت بروز گلدن هار شواهد كمی در دست است . این بیماری در غالب موارد بسیار نادر بوده و علت      

 "مشخصی ندارد و پیش از آن در خانواده مشاهده نشده است و پس از آن هم دیده نخواهد شد . احتماال

محیطی و ژنتیكی هر دو در بروز این سندرم دخیل اند . نكته مهم اینست كه شكل گیری صورت در عوامل 

 جنینی است . برای مادران افراد مبتال در این زمان مشكلی پیش آمده است .  8-02هفته 

 اقدامات الزم : 

این افراد عبارتند از :  عمری طوالنی و هوشی هنجار دارند . اقدامات مقتضی برای "این كودكان غالبا      

آزمونهایی جهت تشخیص ضایعات داخلی احتمالی ، سمعك ، گفتار درمانی ، ارتودنسی ، فیزیوتراپی ، 

 جراحی پالستیك ) در موارد شدید (

 :  ( AS )سندرم آلستروم 

معرفی  0در كشور سوئد و توسط كارل هنری آلستروم  0595این سندرم نخستین بار در سال       

شد . سندرم آلستروم نوعی بیماری ارثی خیلی نادر و مهلك است كه در اوان كودكی ظاهر می شود و با 

 افزایش سن شدیدتر می شود . 

 تشخیص بیماری : 

این سندرم از نوع اتوزوم مغلوب ) والدین به ظاهر سالم اند ( است كه در دوران بارداری قابل      

مشخصه بارز این سندرم در فردی مشاهده شد ، تشخیص آن قطعی  9مشخصه از  4شناسایی نیست . اگر 

حركات  –نیستاگموس  ") معموال است . این مشخصات عبارتند از : دژنراسیون شبكیه پیش از یك سالگی

خودبخودی و حساسیت مرضی به نور دارند ( ، فربهی بیش از حد نوزاد ، كاردیومیوپاتی ) آسیب  -چشمی 

)  2عضله قلب در كودكی یا بزرگسالی ( ، كم شنوایی مالیم تا متوسط در كودكی ، دیابت ملیتوس نوع 

 میزان باالی انسولین در خون ( . 

 ل :طریقه انتقا 

فرزند   %29ازآنجا كه این سندرم اتوزوم مغلوب است ، در هر حاملگی والدین مبتال با احتمال      

فرزندان سالم حامل ژن بیمار ممكن است داشته باشند . شانس ابتال برای  %91فرزند مبتال و  %29سالم 

 ژن دانستند .  را حامل این 2محققین كروموزوم  0550دختران و پسران یكسان است . در سال 

 راهكارها:

http://www.mihanblog.com/blog/post/new/atrty/1308252657/avrvy/460423/key/f43fe589cc00c5266b83d8f7085a50bd/#_ftn1


كودكان مبتال به سندرم آلستروم می توانند زندگی كامل و ثمر بخشی داشته باشند و دارند . گرچه      

این بیماری هیچ درمانی ندارد اما میتوان برخی از نشانه ها را بهبود بخشید . دیابت را با دارو ، رژیم و 

 نوایی آنان سمعك تجویز می شود . تمرینات ویژه كنترل می كنند و برای كم ش

 توكسوپالسموز

وز توسط نابینایی در كودكان بیماری توكسوپالسموز است . توكسوپالسم – یكی دیگر از علل ناشنوایی      

ایجاد می شود . این انگل كیستهایی درست می كند كه از طریق مدفوع  1 انگلی بنام توكسوپالسما گوندی

بازی ممكن است آلوده به میزبانش ، گربه دفع می شود. كودكان در هنگام خاك اولین این انگل شوند .  

گوشت نپخته هم می تواند موجب آلودگی شود .  خوردن میوه و سبزیجات آلوده و لبنیات غیر پاستوریزه و

 . حیوانات دیگر و انسان است توكسوپالسموز قابل انتقال به

خوشبختانه عفونت منتقل شده خیلی ضعیف است و یك تورم غده مانند یا عالئم سرماخوردگی      

خفیف را ایجاد می كند . اما در صورت ابتال خانمهای باردار ، سبب بروز ناهنجاری در كودك درون رحم می 

 ر شدید است . شود ، در اوایل بارداری احتمال ابتالء كودك كم است اما در صورت بروز ، بیماری بسیا

جنینی مبتال شده  3-9نوزادانی كه مبتال به توكسوپالسموز به دنیا می آیند ) به ویژه اگر در ماه       

باشند ( عالئم شدیدی نشان می دهند . این عالئم عبارتند از هیدروسفالی ، كلسیفیكاسیون مغز و از بین 

. مهم ترین نگرانی این است كه ممكن است رفتن شبكیه . صرع و ناشنوایی هم ممكن است ایجاد شود 

 زن باردار ایجاد می شود.  0111نفر از هر  2بیماری چشمی تا دوران جوانی بروز نكند . این عفونت در 

بیشتر بزرگساالنی كه مبتال به توكسوپالسموز می شوند بدون هیچ درمانی بهبودی می یابند گر       

ستفاده كرد . درمان عفونتهای چشمی در این بیماری بسیار پیچیده است چه می توان از داروهای سولفا نیز ا

و زنان باردار مبتال باید از داروهای چنــدی استفاده كنند زیرا داروی اصلی بسیار قوی و مضر است . برای 

 كیست ها درمان خاصی وجود ندارد بنابراین ممكن است كیست ها باز هم عود كنند . 

 :  سیتومگالوویروس 

سندرمهای مختلفی می توانند گوش و چشم را هر دو را متاثر كنند . این امر بیشتر به دلیل شكل       

هفته نخست بارداری ( است . همچنین شباهتهایی بین دو  02گیری همزمان گوش و چشم در جنین ) 

هر دو عضو را متاثر  عضو وجود دارد از جمله اینكه خاستگاه مشتركی دارند . بنابراین بیماری های بسیاری

می كنند و سبب معلولیت حسی دو گانه ای نظیر ناشنوایی ـ نابینایی می شوند . از این رو بسیاری از علل 

ناشنوایی پیش از تولد همراه با اختالالت بینائی اند . حال آنكه در علل پس از تولد ارتباطی بین این دو 

 مشاهده نمی شود .

http://www.mihanblog.com/blog/post/new/atrty/1308252657/avrvy/460423/key/f43fe589cc00c5266b83d8f7085a50bd/#_ftn2


یكی از علل پیش از تولد معلولیت ناشنوایی نابینائی است .  CMVسیتومگالوویروس یا      

ابتــال بــه آن  "و ویروسی شایع است . معمــوال "سلول ویروس بزرگ  "سیتومگالوویــروس به معنای 

بی عالمت است ) گاه ممكن است نشانه های سرماخوردگی خفیفی مشاهده شود ( . زمانی كه فرد یكبار 

بدون هیچ عالمتی در بدن در حالت كمون باقی میماند . اما می تواند  "دچار این عفونت شود ویروس غالبا

سالگی  31به قدری شایع است كه حدود نیمی از جمعیت بریتانیا تا  CMV.  هر چند وقت یكبار فعال شود

دچار آن شده اند . ستیومگالو ویروس از طریق بزاق دهان ، ادرار و دیگر مایع بدنی منتشر می شود و 

هیچگونه عالئم  "از فردی به ما سرایت می كند كه ظاهرا "پیشگیری از آن بسیار دشوار است زیرا معموال

 ن نمی دهد . نشا

شود ممكن است آنرا به جنین خود انتقال  CMVدر صورتی كه خانمی دوران بارداری مبتال به      

كودكان  %01دهد . در این صورت احتمال دارد برخی نوزادان صدمه ببینند اما نشانــه های بیماری تنها در 

 ی جدی می شوند . مبتال بروز می كند و تنها نیمی از این كودكان دچار معلولیت ها

مشكالت ایجاد شده در اثر سیتومگالوویروس مادرزادی بسیار متفاوت است اما شامل این موارد       

می شود: یرقان ، دانه های قرمز پوستی ، بزرگ شدن كبد و طحال ، اسپاستی سیتی ) عدم كنترل حركت ( 

در برخی موارد   و حمالت ناگهانی .كلسیفیكاسیون درون جمجمه ای یا دیگر نقاط بدن ، عقب ماندگی 

ممكن است كم شنوایی تنها نشانه باشد برخی افراد هم دچار اختالالت بینایی شدید می شوند . میزان 

 نوزاد ) آمار كشور انگلستان( است .  0111نوزاد از هر  3شیوع سیتومگالوویروس در حدود 

تولد غیر ممكن است و اكثر نوزادان مبتال این ویــروس واكسن خاصی ندارد ، تشخیص پیش از       

 نشانه خاصی ندارند . 

 مننژیت : 

مننژیت نوعی بیماری است كه در آن مننژهای مغز و نخاع در اثر عفونتی ویروسی یا باكتریایی ملتهب       

ویروسی آن می شوند . در موارد نادری این بیماری منشاء قارچی دارد . نوع باكتریایی مننژیت مهلك اما نوع 

 كم خطرتر است . 

نوع باكتری می توانند سبب بروز مننژیت شوند كه برخی از آنها ممكن  91مننژیت باكتریائی بیش از      

 است سبب سپتی سمی ) مسمومیت خونی ( شوند كه كشنده است . 



حتی مرگ  از نوع پرخطرتر است و سبب ضایعات عصبی دراز مدت و "مننژیت در بزرگساالن معموال     

این بیماری از نوع كم خطرتر می باشد . این بیماری بیشتر كودكان ، سالمندان و  "شود . در نوزادی غالبامی

 افرادی را مبتال می كند كه دستگاه ایمنی ضعیفی دارند . 

  

 مننژیت ویروسی :

بیماری خفیفی است كه با عالئم سردرد ، تب ، بی حالی عمومی مشخص می  "این نوع مننژیت غالبا      

بدون درمان بالینی به خودی خود بهبود می یابد و دوره  "معموال  شود و شایع تر از نوع باكتریایی است .

 یكی دو روزه ای بیش ندارد . 

  

 نشانه های بیماری :

پرخطر است كه می تواند در عرض چند ساعت منجر به مرگ فرد مبتال شود . از مننژیت یك بیماری       

 این رو شناخت عالئم بیماری و اقدام فوری در نجات جان مبتالیان حائز اهمیت است . 

نشانه های مننژیت عبارتند از : تحریكات پوستی ) گر چه در همه موارد مشاهده نمی شود ( . خواب     

طح هشیاری ، تب ، استفراغ ، سردرد شدید ، سفتی گردن ، بیزاری از نور شدید . آلودگی یا كاهش س

همچنین ممكن است سپتی سمی ایجاد شود ) كه عالئم آن دستها و پاهای سرد ، تنفس سریع ، درد شكم ، 

 در همه افراد مشاهده نمی شود .  "ماهیچه ها و مفاصل و گاه اسهال است ( . همه عالئم لزوما

در كودكان ، تورم یا سفتی مالج ، رنگ پریدگی یا ایجاد لك هایی روی پوست ، بی اشتهایی ، بی       

قراری همراه با گریه ای جیغ مانند یا ناله ) هنگامی كه در آغوش گرفته می شوند ( ، سفتی بدن و حركات 

بیشتر در معرض مننژیت غیر ارادی یا شلی بدن مشاهده می شود . كودكان نارس یا با وزن كم هنگام تولد 

 نوزادی اند . زایمان طوالنی مدت هم خطر ابتال را افزایش می دهد . 

  

 مشكالت و ناتوانی های پس از بیماری :



                اختالالت شنوایی / ناشنوایی / وزوز گوش 

                 فقدان بینایی / تغییراتی در میزان دید 

                 موارد اتفاق می افتد ( %2ضایعات مغزی ) اختالالت شدید فقط در 

                سفتی مفاصل 

                عدم تعادل 

                 ( 4حمالت صرع% ) موارد 

                ) ضایعات پوستی ) در اثر سپتی سمی 

                ) قطع عضو ) در اثر سپتی سمی شدید 

                 ورم مفاصل 

                 ضعف / فلج / اسپاسم 

نه تنها بیشتر افراد مبتال به مننژیت و سپتی سمی ناشی از آن درمان می شوند بلكه در اكثر موارد      

 بهبودی كامل می یابند و نشانه ای از بیماری در آنها باقی نمی ماند 

  
 نابینا :  –روشهای ارتباطی افراد ناشنوا 

نابینا دچار اختالل شدیدی در دستگاه شنوایی و بینایی خود هستند . برخی كامالً ناشنوا  _افراد ناشنوا      

 و نابینا هستند اما برخی دیگر از یك یا هر دو حس خود اندك باقیمانده ای دارند .

طریق شنیدن و بینایی است ، از از آنچه ما در مورد خود و دنیای پیرامون خود می آموزیم از  59%     

نابینا با چالش های فراوانی به ویژه در زمینه برقراری ارتباط ، دستیابی به اطالعات و  –این رو افراد ناشنوا 

 كاوش در دنیای پیرامون خود روبرو هستند. 

همزمان چند نابینا می توانند از روش های ارتباطی متفاوتی استفاده كنند. برخی  –افراد ناشنوا      

 روش ارتباطی به كار می برند. 

مشكالت ارتباطی افراد دچار اختالالت مادرزادی سیستم بینایی و شنوایی با افرادی كه در سالهای      

نخست زندگی اندكی شنوایی و بینایی خود را تجربه كرده اند تفاوت بسیاری دارد . نیازهای ارتباطی افراد 



ترده ای را در بر می گیرد و در زمانهای مختلف ممكن است بسیار متفاوت باشد . نابینا محدوده گس –ناشنوا 

نابینا برای بیان احساس خود از دو یا چند روش ارتباطی و  –همچنین ممكن است برخی از افراد ناشنوا 

 برای دریافت اطالعات از روش دیگری استفاده كنند. به عنوان مثال :

كودكی كه بینایی اندكی دارد ، ناشنوای عمیق و دارای ناتوانی های فیزیكی است ممكن است متوجه      -

 زبان اشاره شود اما برای بیان احساسات خود نیاز به روش ارتباطی دیگری دارد. 

به فردی دچار سندرم آشر ممكن است در جوانی زبان اشاره را آموخته باشد اما با كاهش بینایی خود       -

 تدریج باید به روش دیگری اشاره را درك كند. 

افراد سالمند یك عمر برای برقراری ارتباط از شنوایی و گفتار خود استفاده كرده اند اما با كاهش      -

 میزان دید و شنوایی اجباراً باید از سمعك و عینك های ویژه استفاده كنند. 

به یك فرد ناشنوا نابینا جهت برقراری ارتباط ، انعطاف  نكته حائز اهمیت این است كه هنگام كمك      

پذیری داشته باشید. همچنین استفاده از چند روش ارتباطی می تواند مفید باشد . این شیوه را معموالً 

 می گویند. روش ارتباط كلی

 شیوه های مورد استفاده در روش ارتباط كلی عبارتند از : 

 نوشتن كلمات  -                   استفاده از گفتار         -

 انواع مختلف زبان اشاره  -           هجی كردن با انگشت         -

 و بیان چهره ای   ژستها  -                          زبان بدنی          -

 استفاده از اشیاء خاصی برای موضوعی خاص  -               استفاده از تصاویر         -

 سمبلها  -                                 الگوها         -

 نوار  -                     كشیدن خطوط         -

 خط بریل و مون          -

 استفاده از زبان بدنی : 

نابینا به دنیا آمده اند ، هیچ روش ارتباطی مشخصی ندارند.  –برخی افراد به ویژه آن دسته كه ناشنوا     

در این موارد مهم این است كه فرد را در یك دوره زمانی كامالً تحت نظر داشته باشیم تا متوجه هر گونه 



حركت ظریف در صورت یا بدن وی شویم . این حركات نشان می دهد كه آنها از وقایع پیرامون خود مطلع 

 اند .

ا گذشت زمان می توان روش ارتباطی ایجاد كرد تا فرد بتواند متوجه شود چه فعالیتهایی پیرامونش ب     

 دهد و همچنین بفهمد حركات بدنی اندك وی نیز توسط دیگران درك می شود. رخ می

نابینا در تماس است از راههای مختلف مورد استفاده برای  –ضروری است فردی كه با یك ناشنوا       

 آگاه باشد .  –نظیر زبان بدنی و برخی ژستها  –قراری ارتباط بر

 ایجاد محیط مناسب :  

نابینا نباید از هیچ تالشی دریغ كرد تا محیطی با شرایط  –برای رفع نیازهای ارتباطی فرد ناشنوا      

با فرد در  تا ارتباط …مناسب ایجاد شود ، شرایطی از قبیل روشنایی كافی ، عدم وجود نویز زمینه و 

 محیطی با شرایط تا حد ممكن مطلوب صورت گیرد . 

  

 نابینا : –دیگر روشهای ارتباطی افراد ناشنوا 

 استفاده از اشیاء خاص

نابینا می آموزند از برای بیان فعالیت مورد نظر خود از اشیاء خاصی به  –برخی از افراد ناشنوا      

عنوان سمبل استفاده كنند . به عنوان مثال ممكن است فرد برای درخواست چایی به فنجان خود اشاره كند 

 . 

  

 انواع زبان اشاره :

دراین زبان خاص كه ویژگی      

های خود را دارد افراد با استفاده 

دست وبیان چهره ای از طریق  ازاشارات

دیــــداری ارتبــاط برقرار می كنند . 

این نوع زبان غالبـاً توسـط اجتماع 

ناشنوایان مورداستفاده قرارمی گیرد و 

دستور زبان و لغـت معنـی خاص خود 



نابینا به ویژه  –را دارد. اما افراد ناشنوا 

افراد دچار سندرم آشر هم می توانند از 

 كنند.  آن استفاده

 شیوه های مورد استفاده در روش ارتباط كلی افراد ناشنوا و نابیناعبارتند از : 

 نوشتن كلمات  -                   استفاده از گفتار         -

 انواع مختلف زبان اشاره  -           0هجی كردن با انگشت         -

 و بیان چهره ای   ژستها  -                          زبان بدنی          -

 استفاده از اشیاء خاصی برای موضوعی خاص  -               استفاده از تصاویر         -

 سمبلها  -                                 الگوها         -

 نوار  -                     كشیدن خطوط         -

  2خط بریل و مون         -

  

 استفاده از زبان بدنی :

نابینا به دنیا آمده اند ، هیچ روش ارتباطی مشخصی ندارند.  –برخی افراد به ویژه آن دسته كه ناشنوا     

در این موارد مهم این است كه فرد را در یك دوره زمانی كامالً تحت نظر داشته باشیم تا متوجه هر گونه 

حركت ظریف در صورت یا بدن وی شویم . این حركات نشان می دهد كه آنها از وقایع پیرامون خود مطلع 

 اند .

ا گذشت زمان می توان روش ارتباطی ایجاد كرد تا فرد بتواند متوجه شود چه فعالیتهایی ب     

 دهد و همچنین بفهمد حركات بدنی اندك وی نیز توسط دیگران درك می شود. پیرامونش رخ می

نابینا در تماس است از راههای مختلف مورد استفاده برای  –ضروری است فردی كه با یك ناشنوا       

 آگاه باشد .  –نظیر زبان بدنی و برخی ژستها  –قراری ارتباط بر

   

 نابینا : –دیگر روشهای ارتباطی افراد ناشنوا 
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 استفاده از اشیاء خاص

نابینا می آموزند از برای بیان فعالیت مورد نظر خود از اشیاء خاصی به عنوان  –برخی از افراد ناشنوا      

 سمبل استفاده كنند . به عنوان مثال ممكن است فرد برای درخواست چایی به فنجان خود اشاره كند . 

  

 انواع زبان اشاره :

دراین زبان خاص كه ویژگی      

های خود را دارد افراد با استفاده 

دست وبیان چهره ای از طریق  ازاشارات

دیــــداری ارتبــاط برقرار می كنند . 

این نوع زبان غالبـاً توسـط اجتماع 

ناشنوایان مورداستفاده قرارمی گیرد و 

دستور زبان و لغـت معنـی خاص خود 

نابینا به ویژه  –را دارد. اما افراد ناشنوا 

افراد دچار سندرم آشر هم می توانند از 

 كنند.  آن استفاده

  

 اشاره در میدان دید :

نابینایی كه بینایی محدودی دارد در صورتی كه اشاره ها در باقیمانده میدان دید آنها  –افراد ناشنوا      

باشد قادر به درك زبان اشاره خواهند بود 

.                                                     

                                         

 : 1لمس اشارات

ه فرد دستهـایش را روی دسـت برخی از افراد از این روش استفاده می كنند به این ترتیب ك      

گوینـده قـرار می دهد و اشارات را با دست لمس می كند . افراد دچـار سندرم آرشر با كاهش قدرت بینـایی 

 خـود بتدریج باید از ایـن روش ارتباطی استفاده كنند . 
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Makaton : 

در این روش اشارات اصلی زبان انگلیسی بدون استفاده از هیچ گرامری به كار می روند . آموختن       

 این روش بسیار ساده است و بسیاری از افراد استفاده از آن را به دیگر روشها ترجیح می دهند . 

  

 انگلیسی اشاره :

یك وسیله آموزشی به كار می رود  این روش شاخه ای از زبان انگلیسی است كه معموالً به عنوان      

 . برای هر یك از كلمات گفتاری ، اشاره ای به كار می رود سپس مربی بالفاصله آن را به گفتار برمی گرداند . 

  

Sing Supported English : 

 در این روش گوینده قسمتهای مهم زبان گفتاری اش را با اشاره بیان می كند .      
  

 نابینا  –ناشنوا  الفبای دستی افراد

این روش در واقع همان روش هجی كردن انگلیسی الفباست كه زیان اشاره انگشتی هم نامیده می     

شود . دراین روش فرد با قرار دادن انگشتان روی دستان شنونده ، حروف را هجی می كند ، در این روش 

كمی مشكل است اما  گوینده و شنونده باید بتوانند كلمات را به درستی هجی كنند . گرچه آموختن این الفبا

 خیلی سریعتر می توان از طریق آن منظور خود را بیان كرد . 

  

 روشهای زبانی / شفاهی :

نابینا روشهایی را به كار می برند كه تاكید بر استفاده از زبان گفتاری  –برخی از افراد ناشنوا       

 خوانی و تجویز سمعكهای قوی دارند.همراه با لب

  

Block  : 



نابیـنائی آشنا  –این روش هنگامی استفـاده می شـود كـه هیچیك از طرفین با الفبای ناشنوائی      

 نیستند . به این ترتیب كه كلمه با انگشت حرف به حرف روی كف دست شنونده نوشتـه می شود . 

  

  

 نوشتن با اندازه بزرگ :

خواندن و نوشتن ارتباط برقرار كنند، مایلند  برخی از افـرادی كه عـادت داشتـه اند بـا استفاده از      

 مخاطبشان نوشته ها را با حـروف بسیـار بزرگ برایشان بنویسد یا تایپ كند . 

  

 خط بریل و مون :

هر دوی این خطها به صورت لمسی حس می شوند . در خـط بریـل یـك سـری نقـاط برجسته      

د. در خط مون شكلهای برجسته ای استفاده می شود كه برای نشان دادن یك یا چند حرف به كار میرون

 خیـلی شبیـه بـه حـروف اصلی اند . 

  
 : 1تادوما

نابینا در این روش با لمس لبهای گوینده و گلوی وی ارتعاشـات گفتاری را حس می  –فرد ناشنوا       
 كند. 
  
 استفاده از فن آوری : 

نابینا با استفاده از فن آوری های جدید نیازهای ارتباطی خویش را برآورده  –امروزه افراد ناشنوا       
 و / یا بینایی و میزان شدت آن دارد . كنند. نوع فن آوری مناسب بستگی به نوع ضایعه شنوایی می

این افراد می توانند به روشهای گوناگون از رایانه ها برای برقراری ارتباط استفاده كنند . مثالهایی از      
 این استفاده ها عبارتند از :

               ، متن هایی كه روی فالپی ذخیره شوند را می توان برای افراد كم بینا با فونت بسیار بزرگ
 پرینت كرد . 

               . متن هایی كه روی فالپی ذخیره شوند را می توان به صورت بریل ، پرینت كرد 
               متن های ذخیره شده روی فالپی را می توان برای افراد كم شنوا به صورت گفتاری پخش

 كرد . 
                افراد چند معلولیتی می توانند از رایانه استفاده

 های آموزشی ببرند. 
 مثالهای دیگری از پیشرفتهای فن آوری عبارتند از :
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ن تقویت كننده های زنگ تلف   

              كه مانند تلفن است ولی گفتگو را به  2مینی كام :
 صورت نوشته در می آورد. 

              برای افرادی كه از سمعك  3سیستمهای لوپ
 استفاده می كنند.

 در اینجا فقط برخی از كاربردهای فن آوری ذكر شده است . امكانات بسیاری وجود دارند و فن آوری      

  . در حال پیشرفت است  روز به روز

     سیستمهای ویژه : 

نابینا كمك می كنند با یكدیگر ارتباط برقرار كنند . به  –برخی از سیستمهای ارتباطی به افراد ناشنوا   
 . Makatonو  Rebus , Blisعنوان مثال سمبلهای 

  
 : Blisسمبلهای  -1

دون گفتار را در برگیرد این زبان با الگوهای محدود ، طوری طراحی شده است كه دامنه واژگان افراد ب    

. در این زبان برای اشاره به موضوعی خاص سمبلهای مختلف در كنار یكدیگر به كار می روند ، به عنوان 

سر و  "یا  "سكوت  "با تصویر دیگری تركیب می شود كه نمایانگر  "یك گوش  "مثال تصویر سمبلیك 

 باشد .  "صدا 

  

 : Rebusسمبلهای  -2

، طرحهایی در مورد اشیاء یا فعالیتها هستند كه به فرد كمك می كنند منظور خود را این سمبلها      

 بیان كند و با مخاطب خود ارتباط برقرار نماید . 

  

 : Makatonتصاویر  -3

 به كار می روند .  Makatonاین تصاویر یا سمبلها همراه با لغت معنی های اشاره ای 

  

 نابینا باشید –اگر می خواهید رابط یك فرد ناشنوا 

نابینا باشید و برای برقراری ارتباط به او یاری كنید كاری بس  –اگر بتوانید رابط فردی ناشنوا       

ارزشمند كرده اید و برای خود شما هم تجربه ای منحصر به فرد خواهد بود . در سال های اخیر موضوع 

 نابینا مورد توجه ویژه قرار گرفته است .  –شنوا افراد نا "رابط"آموزش 
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نكته مهم استفاده از لباس های راحت و مناسبی است كه دستان شما را كامالً نشان دهد . به       

عنوان مثال اگر رابطی دارای پوست روشن باشد استفاده از رنگهای تیره مثل سیاه ، سورمه ای یا سبز تیره 

ی كه رنگهای سفید چرك ، كرم یا صورتی ، برای افراد دارای پوست برنزه و تیره بسیار مناسب است در حال

 بهتر است . 

نكته مهم دیگر اینست كه لباسهایی با رنگ یكدست بپوشیم و از پوشیدن لباسهایی طرح دار ، راه       

بلند استفاده كنید .  شكل از یقه های 0راه یا خالدار اجتناب كنیم. توصیه می شود به جای یقه های گرد یا 

یك ایده خوب ، استفاده دائمی از ژاكت یا روپوشی است كه رنگش با رنگ دستان شما متضاد باشد تا هر 

زمان نیاز بود آماده باشید . توجه به این امر برای هر رابطی می تواند مفید باشد زیرا حتی ناشنوایان دارای 

مثالُ هنگامی كه عینك یا لنزشان دچار  –خود حس می كنند بینایی هنجار نیز گاهی تغییراتی در بینایی 

 مشكل می شود و یا پس از یك روز تمام لب خوانی چشمانی خسته دارند . 

استفاده كنید زیرا هم در لمس و هم از نظر بینایی ناراحت  جواهراتهمچنین هرگز نباید از       

آویزدارموجب انعكاس نور شده و   ا گوشواره هایكننده است . استفاده از انگشتر ، دستبند، گردنبند ی

 كند. ارتباط را مختل می

ناخن ها باید كوتاه ، تمیز و دارای سطحی صاف و هموار باشد . لبه های تیز ناخن آزار دهنده است      

یا . بهترین حالت استفاده از الكهای بی رنگ و طبیعی است . هرگز از الكهای قرمز روشن یا رنگهای تیره 

 مانیكور استفاده نكنید . 

را رعایت فرمائید . بوی عطرها یا كرمها و لوسیونهای دست بهداشت فردی توصیه می شود همواره      

 ارتباط را مشكل می كند . گاه ممكن است فرد دچار آلرژی باشد و باعث ناراحتی وی هم بشود . 

نابینا یا كم بینا بپرسید برای بهتر شدن ارتباط چه راه حلی  –همیشه از فرد ناشنوا 

 پیشنهاد می كند . 

به خاطر داشته باشید فرد دچار كم شنوایی و كم بینا ممكن است خود راه حل هایی برای برقراری      

 . ارتباط داشته باشد كه مناسب حال باشد . بنابراین در این مورد مثبت بیندیشید و بردبار باشید 

  

 مهمترین نكته : لبخند به لب داشته باشید

 


