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باید شرایط محیطهای کاری پر سرو صدا اصالح شود .  12در قرن   

کم شنوایی ناشی از سر و صدا به دو صورت ممکن است ایجاد شود ، یا در اثر یکبار قرار گرفتن در معرض 

اصوات بلند و ناگهانی ) ایمپالسی ( نظیر شلیک گلوله تفنگ یا انفجار یا قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض 

انی منجر به کم شنوایی دائمی اصواتی با سطوح شدتی متفاوت . سر و صدای زیاد ممکن است به طور ناگه

که همراه با وزوز گوش است . وزوز گوش  –در اثر صدمه شدید به ساختارهای گوش داخلی  –در فرد شوند 

عبارت است از زنگ زدن ، وزوز کردن یا صدای غرش در گوشها یا سر . کم شنوایی و وزوز ممکن است در 

به آهستگی و در طول سالیان متوالی قرار گرفتن در  یک یا هر دو گوش دائمی یا گذرا باشد . آسیبی که

معرض اصوات بلند رخ می دهد تغییرات گوناگونی در ساختار سلولهای موئی به وجود می آورد . این آسیب 

نیز منجر به کم شنوایی و وزوز گوشها می شود . هر دو نوع این کم شنوایی ها قابل پیشگیری اند. برنامه 

رگران شامل این موارد اند : کنترل مهندسی ، پایش و ارزیابی میزان صدا ، آگاهی های حفاظت شنوایی کا

دادن به کارگران ، ارزیابی و آزمایش شنوایی شناسی ، آموزش های بهداشتی ، و پیگیری ) شامل حفاظت 

وه شنوایی و / یا ارزیابی شنوایی / گوشی ( . همچنین باید سطح آگاهی عمومی را در مورد خطرات بالق

اصوات بلند ، استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی ، انتخاب دستگاههای ایمن و ارزیابی شنوایی / گوش و 

حلق و بینی باال برد . این عوامل همگی در پیشگیری از کم شنوایی ناشی از سر و صدا اهمیت به سزایی 

 دارند . 

دائمی غیر قابل برگشت در اثر قرار گرفتن  میلیون نفر در ایاالت متحده دچار کم شنوایی 21تقریباً      

میلیون نفر در معرض سطوح  01در معرض سر و صدای زیاد هستند . همچنین تخمین زده می شود روزانه 

خطرناک و آسیب زایی از سر و صدا باشند . کم شنوایی ناشی از سر و صدا شایع ترین بیماری شغلی است . 

از کارگران معادن سنگ تا  %01ی از کم شنوایی را گزارش می کنند. لوله کش ها درجات %44نجارها ،  44%

سالگی  01از کارگران معادن فلزات و غیر فلزات تا سن  %01سالگی دچار کم شنوایی می شوند و  21سن 

 کم شنوایی را تجربه می کنند. 

. کم شنوایی  سا لگی مردان بیش از زیان دچار آسیب های شنوایی می شوند 01تا  02در سنین      

است در اثر صداهای انفجاری ، ناگهانی و ضربه ای نظیر انفجارها ایجاد شود . این   ناشی از نویز ممکن

http://drmovallali.mihanblog.com/post/185


صداها ممکن است به طور ناگهانی سبب کم شنوایی دائمی در فرد شوند . همچنین ممکن است قرار گرفتن 

کم شنوایی ایجاد کند. پیامد شنیدن  طوالنی مدت در معرض اصوات بلند در محل کار یا محلهای تفریحی

این اصوات در سالیان متوالی سبب صدمات پیشرونده شنوایی می شود . کم شنوایی ناشی از نویز بستگی به 

بلندی صدا ، فاصله فرد از اصوات آسیب زا ، مدت قرار گیری در معرض صدا و ویژگی های فردی افراد دارد . 

 ی و کنترل اند . بسیاری از این عوامل قابل پیشگیر

 


