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  : چکیده

داون عالوه بر مشکالت یادگیري،  نشانگانکودکان با  اغلب    
    یکـی از  شـنوایی کـم . هـا نیـز دارنـد   مشکالتی در دیگـر زمینـه  

در . داون است داراي نشانگانترین مشکالت در کودکان شایع
صــورت تشــخیص کــم شــنوایی ، نخســتین اقــدام اســتفاده از 

 يرو در مقالـه از ایـن . تجهیزات کمک شـنوایی اسـت   و سمعک
چگونگی کاربرد سمعک در کودکان حاضر به توضیح پیرامون 

ــانگان  ــهداراي نش ــاي من يداون و ارائ ــراي  راهکاره ــب ب اس
  . شودها پرداخته میخانواده

  
  :سمعک 

نـوع  . هـا مفیـد اسـت    شـنوایی سمعک براي اغلب کم      
   ســمعک مناســب بــراي فرزنــدتان بســته بــه نــوع و میــزان  

سمعک اصوات را پـیش از  . اش متفاوت استشنواییکم
ــی   ــت م ــه گــوش تقوی ــدرســیدن ب ــواع و . کن ــمعک ان     س

ــد مــیتر کودکــان بیشــ. ارددهــاي مختلفــی مــدل از توانن
  .   هاي پشت گوشی براي هر گوش  استفاده کنندسمعک

گیـرد و  سمعک در قسمت باالي الله گوش قرار مـی       
شود که در گـوش کـودك کـامالً جـا     به قالبی وصل می

داون بخوبی  داراي نشانگانبسیاري از کودکان . گیردمی
  . ندهاي پشت گوشی هستقادر به استفاده از سمعک

داون  گـوش کودکـان داراي نشـانگان    يمعموالً اللـه      
بنـابراین گذاشـتن سـمعک     .بسـیار نـرم و کوچـک اسـت    

داراي کودکـان  . پشت گوشی برایشان بسیار مشکل است
داون در عین حال معموالً مجـراي گـوش بسـیار    نشانگان 

شـود جـا گذاشـتن    این امـر سـبب مـی   . باریکی نیز دارند 
مشکل باشد و همچنین جـرم گـوش    قالب گوش برایشان

حتی به میزان کم سبب مسدود شدن مجراي گـوش آنهـا   
  . گردد می
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجــراي گــوش باریــک و تجمــع جــرم گــوش ســبب 
شــود گذاشــتن ســمعک پشــت گوشــی بــراي برخــی مــی

زیـرا صـداي تقویـت     ،مشـکل شـود  باعث بروز کودکان 
ا هـاي مجـر  شده توسط سمعک با جرم گوش یا با دیـواره 

  در نتیجــه ســمعک آنهــا صــداي ســوت   کــرده،برخــورد 
اگر فرزندتان دچـار هـر یـک از ایـن مشـکالت      . دهدمی
  . مراجعه فرمائید  شناسشنواییبراي حل مشکل به ، بود
زمانی که سمعک مناسب براي کودك تجـویز شـد ،        

ــار  ــوه ک ــداري   نح ــردن و نگه ــاك ک ــوه پ اش و آن ، نح
شـود  ا به شما نشان داده میههمچنین نحوه تعویض باتري

بهتـر اسـت ایـن اطالعـات را بصـورت مکتـوب دریافـت        
بـه شـما    شـناس شـنوایی . و بـا خـود بـه منـزل ببریـد      ردهک

  .هایی از سمعک استفاده کنیدخواهد گفت چه زمان

 داون نشانگانی در کودکان با شنوایاستفاده از سمعک و دیگر تجهیزات کمک
  »راهنماي خانواده ها « 

  

  شناسی و آموزش کودکان استثناییدکتراي روان/  گیتا موللی :ترجمه 
  بورد جراحی گوش و حلق و بینی ، فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان/  بهرام ملکوتی
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  :استفاده همزمان از عینک و سمعک 
معموالً پشت گوش جـاي الزم هـم بـراي اسـتفاده از           

غالبـاً  . تفاده از دسته عینـک وجـود دارد   سمعک و هم اس
کنـد  مـی  هاي عینک را طوري طراحیدسته هاسنجبینایی

گـاه  . که جاي الزم براي سمعک هم در نظر گرفتـه شـود  
. ممکن است از انواع دیگـري از سـمعک اسـتفاده شـود     

  . کنددر این موارد به شما کمک می شناسشنوایی
ار از سمعک اسـتفاده  وقتی که کودك براي نخستین ب     
این امـر  . کند الزم است آنرا دائم به گوش داشته باشدمی

شود بـه آن عـادت کنـد و اثـرات مفیـد آن هـم       سبب می
ابتـدا  . شـود آشکار می شناسشنواییبراي شما و هم براي 

اش عالقمنـد  باید کودك را تشویق کنـیم تـا بـه سـمعک    
 .چگونگی نگرش خود شما به سمعک مهـم اسـت   . شود

فرزندتان هم دید مثبتـی    اگر خودتان سمعک را بپذیرید،
ــه راحتــی آن را   ــراي اســتفاده از آن خواهــد داشــت و ب   ب

  . پذیردمی
خواهیـد در گـوش   به خاطر داشته باشید چیزي را مـی      

اگـر  . یش از ایـن نبـوده اسـت    پـ کودك قـرار دهیـد کـه    
انی خواهید استفاده کنید ، تا زمسمعک را براي نوزاد می

که خودتان احساس ناراحتی نکنیـد و دلـواپس و عصـبی    
  . نباشید او نیز از آن آزرده نخواهد شد

  
نکات مهم بـراي تشـویق کودکـان بـه اسـتفاده از      

  )راهنماي والدین (  سمعک
     ، پیش از آنکه قالب را در گـوش کـودك بگذاریـد

با این کار ، قالـب  . چند دقیقه آن را در دستتان نگهدارید 
همچنـین  . شودشود و به کودك شوك وارد نمییگرم م

در . گیرد ار میرتر داخل گوش قشوند و راحتنرمتر می
توانیـد  مـی . کنـد نتیجه کودك احسـاس بهتـري پیـدا مـی    

پـیش از آنکـه نـوزاد یـا کودکتـان از خـواب بلنـد شـود،         
سمعک را بگذارید تا هنگام بیدار شدن سمعک در جاي 

مـا هرگـز نـوزاد یـا کـودك      ا( خودش قرار گرفته باشـد  
خردسال را با سمعک تنها نگذارید زیراممکن است آنـرا  

 ).در دهان خود بگذارد

  
  
  
  
  
    بخشـی از بـه عنـوان   سعی کنید سـمعک گذاشـتن را 

کـودك  لباس پوشاندن و در آوردن  ي روزانه مانندبرنامه
شـود  که کـودك از خـواب بلنـد مـی    زمانی. جا بیندازید 

گذارید و زمانی که بـه خـواب   سمعک را روي گوشش ب
در اینصورت براي کودك . را بردارید  شرود سمعکمی

کند که هرگاه از خواب بیدار شـد  خیلی طبیعی جلوه می
 . سمعک بزند

       زمان سـمعک گذاشـتن کـودك را بتـدریج طـوالنی
ابتدا چند بار در روز هـر بـار بـه مـدت چنـد دقیقـه       . کنید

ــمعک بگذاریــد    ــرایش س ــدین بــ  . ب ــر چن ار در روز اگ
اید و هر بار چند ثانیه بعـد آنـرا   سمعک را برایش گذاشته

وارد کرده است دیگـر   فشار روانیپرتاب کرده و به شما 
زیـرا  . برایش سمعک نگذاریـد و بـه او اسـتراحت بدهیـد    

کنـد و ایـن امـر    شما را احسـاس مـی   فشار روانیکودك 
بنـابراین چنـد سـاعت بعـد یـا       ،سـازد  تر میکار را مشکل
 . که آرامش داشتید دوباره امتحان کنیدروز بعد زمانی

  یــک اســباب بــازي بــراي پــرت کــردن  ماننــدچیــزي
توانیـد یـک   حتی مـی . حواس کودك آماده داشته باشید 

ــتن او       ــمعک گذاش ــان س ــه زم ــط ب ــازي را فق ــباب ب اس
 . اختصاص دهید

  شاگر کودکتان احساس ناراحتی یا درد کند سـمعک 
جـه شـدید کـودك پـس از شـنیدن      اگر متو. داردرا برمی

ــمعک را       ــاس درد س ــل احس ــه دلی ــا ب ــد ی ــداهاي بلن           ص

  زمانی که سمعک مناسب براي کودك
ه کار آن ، نحوه پاك کردن و تجویز شد ، نحو 

  هااش و همچنین نحوه تعویض باترينگهداري
 شودبه شما نشان داده می
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اگر کودك پس از شنیدن صداها چشـمک   دارد یامی بر
مشـورت کنیـد تـا سـمعک را      شـناس شـنوایی زنـد بـا   مـی 

 . برایتان تنظیم کند

  سمعک را در یک جاي مخصوص و امن نگهداریـد .
بـار او را بـه جـاي    هـر   دارداگر خودش سمعک را برمـی 

ــا     ــس از درآوردن آنج ــمعکش را پ ــا س ــد ت ــی ببری خاص
ــه تــدریج متوجــه مــی . بگــذارد شــود ســمعک جــاي او ب

به این ترتیب هر وقت سمعک روي گـوش  . خاصی دارد
ــال آن    ــه دنب ــازي نیســت همــه جــا را ب کــودك نبــود ، نی

 .بگردید 
    ــدین در تمــاس باشــید و از ــا دیگــر وال ــد ب ســعی کنی

شــود ایــن کــار ســبب مــی. ســتفاده کنیــدتجربیــات آنهــا ا
فرزندتان با دیگر کودکـانی کـه سـمعک دارنـد مالقـات      
. کند و متوجه شود تنهـا کسـی نیسـت کـه سـمعک دارد      

دیدن بزرگساالنی که سمعک دارنـد هـم مفیـد اسـت تـا      
ــراد در هــر ســنی ممکــن اســت    کــودك متوجــه شــود اف

 .سمعک بزنند
 توانیـد بـه   هاي مختلف دارد بنابراین میسمعک رنگ

اجــازه دهیــد خــودش رنــگ مــورد نظــرش را   تانفرزنــد
-توانید روي سمعک ، برچسبهمچنین می. انتخاب کند

بـا  . هاي قشنگ بچسبانید تا کودك به آن عالقمنـد شـود  
توان سمعک هر گوش را به یک رنـگ تهیـه   این کار می

تـوان بـه   هـا را هـم مـی   قالـب . کرد تا با هم اشـتباه نشـوند  
 . هاي مختلف سفارش دادف یا با نقشهاي مختلرنگ

 توانیـد  می. اجازه دهید فرزندتان خودش انتخاب کند
دو مورد را در اختیارش بگذارید تـا خـودش یکـی را بـه     

ا خودش شکل مـورد عالقـه اش را بـراي    ی. گوشش بزند 
 . چسباندن روي سمعک انتخاب کند

    دهیـد یـا   ممکن است زمانی که به فرزنـدتان غـذا مـی
. عکش سوت بزنـد  مکشد ، سکه کودك دراز میزمانی 

این حالـت زمـانی   . گویند می 2این سوت زدن را فیدبک

افتد که میکروفن روي سمعک نزدیک به یـک  اتفاق می
توانید بـالش  می. گیرندقرار می) مثالً تشک (جسم سفت 

ــد ، کــودك را کمــی    را پشــت گــوش کــودك بگذاری
سمعکش را کـم یـا   جابجا کنید یا هنگام غذا دادن درجه 

 . آنرا خاموش کنید
 توانید یک هدبند مخصـوص بـراي سـمعک تهیـه     می

کنید که آنـرا در جـاي خـود ثابـت نگهـدارد و سـمعک       
 شـناس شـنوایی بـراي تهیـه ایـن هدبنـدها بـا      . جابجا نشـود 

 . مشورت کنید

  
توانید  موارد کلی است شما می  نکات ذکر شده ،

و فرزندتان را  ودهاي مناسب براي خخودتان راه  حل
  .پیدا کنید و به کار ببرید

  
  
  
  
  
  
  
  

  BAHA 3هاي و سمعک استخوانی انتقال هايسمعک
شنوایی داون که کمداراي نشانگان برخی از کودکان      

هـاي پشـت گوشـی    گذاشـتن سـمعک   یـا انتقالی دارند و 
ــوع ســمعک  برایشــان مشــکل اســت مــی  ــد از ایــن ن توانن

انتقال اسـتخوانی یـک صـفحه     هايسمعک. استفاده کنند
کند و صـدا بـه جـاي    ارتعاشی دارند که صدا را منتقل می

توانـد از ایـن طریـق بـه     انتقال از طریق گـوش میـانی مـی   
هـا همـراه بـا یـک     این سمعک. گوش داخلی منتقل شود

ــوش روي      ــت گ ــد پش ــک هدبن ــیله ی ــه وس ــگر ب ارتعاش
) بخشـی از اسـتخوان پشـت گـوش     ( استخوان ماسـتوئید  
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  . گیردر میقرا
ودکــانی کــه کــم شــنوایی انتقــالی دائمــی دارنــد و  ک

  هـاي انتقـالی اسـتخوانی برایشـان مناسـب اسـت ،      سمعک
هم اسـتفاده   BAHAهاي توانند در عین حال از سمعکمی

ها پردازشـگر صـوتی دارنـد کـه روي     این سمعک. کنند 
صفحه ثابتی قـرار دارد بـه یـک پـیچ کوچـک از جـنس       

ایـن پـیچ را مـی تـوان از طریـق      . است تیتانیوم وصل شده
. عمــل جراحــی در اســتخوان پشــت گــوش نصــب کــرد 

BAHA      ــمتی از ــه قس ــتقیماً ب ــت مس ــفحه ثاب ــق ص از طری
) گـوش داخلـی   ( شود که حلزون استخوان سر وصل می

به این طریـق صـدا مسـتقیماً بـه گـوش      . در آن قرار دارد 
  . رسدداخلی می

  
  
  
  
  
  

      
اسـتخوان سـر خیلـی نـازك      در کودکان خردسال که

 یـا را نگهـدارد   BAHAتوانند صفحه متصل به است و نمی
کودکـان بزرگتـري کــه عمـل جراحــی برایشـان مناســب     

را بـه کـار بـرد کـه      BAHAتوان نوع دیگري از نیست می
ــمعک   ــر س ــبیه دیگ ــت و   ش ــتخوانی اس ــالی اس ــاي انتق       ه

 توان آنرا به صـورت موقـت یـا دائمـی مـورد اسـتفاده      می
  . قرار داد

  
  :کاشت حلزون 

کاشت حلزون براي کودکـان بـا کـم شـنوایی حسـی      
رود که با سمعک قـادر بـه   می عصبی شدید تا عمیق بکار

  . شنیدن محدوده کامل اصوات گفتاري نیستند

ــاوت دارد    ــمعک تف ــا س ــزون ب ــت حل ــت . کاش کاش
هـاي  نالگحلزون از طریق تحریک عصب شنوایی بـا سـی  

کاشـت  . دهـد وایی به کودك مـی الکتریکی، حسی از شن
ــمت دارد   ــزون دو قس ــق   . حل ــه از طری ــده ک ــک گیرن ی

گیرد و یـک  جراحی در زیر پوست پشت گوش قرار می
  . بخش خارجی که مانند سمعک ، به گوش زده می شود

تصمیم بـراي اسـتفاده از کاشـت حلـزون بـراي بیشـتر       
بـیش از  . ها تصمیمی بسیار مهـم و مشـکل اسـت    خانواده
گیري باید کودکان را چندین بار براي ارزیابی به تصمیم 

مراکــز ویــژه بــرد و بــا پزشــک گــوش و حلــق و بینــی و  
مشورت فرمائید تا در صـورت   کارشناسان شنوایی سنجی

  . شما را به مراکز ویژه کاشت حلزون ارجاع دهند ملزو
  

  : FMهاي سیستم
ها ، شنیدن براي کودکـان بسـیار   در بسیاري از موقعیت    

  :مهمترین موقعیتها عبارتند از . مشکل می شود
محلــی کــه صــداهاي ناخواســته محیطــی بســیار زیــاد   -

  . باشد
  . محلی که صداها در آن انعکاس پیدا می کند -
کنـد و کـودك   محلی که بین فردي که صـحبت مـی   -

 . داراي کم شنوایی فاصله زیاد است 

در حل ایـن مشـکالت بسـیار کمـک      FMهاي سیستم
ه عنــوان مثــال در صــورتی کــه فرزنــدتان در انــد بــکننـده 

استفاده کنـد، صـداي معلمـی کـه جلـوي       FMمدرسه از 
یک کالس شلوغ در حال صحبت کردن است طوري بـه  

رسد گویی درست در جلوي او ایستاده است کودك می
ــتگاه د ــتنده FMس ــال   فرس ــه در ح ــردي ک ــه ف اي دارد ک

و زنــد آن را بــه خــود مــی) مــثالً معلــم ( صــحبت اســت 
شود ، این دسـتگاه ،  اي توسط کودك استفاده میگیرنده

صـداهاي مـورد نظـر کـودك را در مقایسـه بـا صـداهاي        
  . کندمحیطی براي او واضحتر و بلند می
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  استفاده کنند؟ FMتوانند از دستگاه چه کسانی می
در صورتی که فرزندتان قادر به استفاده از سمعک یـا  

هم اسـتفاده   FMتگاه تواند از دسمی کاشت حلزون است
همراه با سمعک یا کاشـت حلـزون بـه     FMدستگاه . کند

کنــد روي صــداهاي مــورد نظــرش کــودك کمــک مــی
  . تر شودتمرکز کند و شنیدن آنها برایش راحت

 FMتواننـد از  کودکان با هـر میـزان کـم شـنوایی مـی     
ها مثل سـمعک تنهـا صـداها را    این دستگاه. استفاده کنند
کننـد روي  بلکه به کـودك کمـک مـی   کنند تقویت نمی

. اصوات محیطی و گفتاري مورد نیاز خـود تمرکـز کننـد   
اش تجـویز  سمعک کودك متناسب با نـوع کـم شـنوایی   

. شـود هـم بـا سـمعک تنظـیم مـی      FMشود و دسـتگاه  می
ــودمندي   ــزان س ــابراین می ــودن    FMبن ــب ب ــه مناس ــته ب بس

  . سمعک کودك براي او دارد 
  

  ط برقرار کنم ؟چگونه با فرزندم ارتبا
هـاي مختلفـی   داون بـه روش  داراي نشانگانکودکان 
هاي خود و توانایی آنها بسته به سن .کنندمی ارتباط برقرار

اسـتفاده از    توانند از زبان گفتاري،و میزان کم شنوایی می
زبـان اشـاره یـا ترکیبـی از اینهـا       هـاي شـکل ها و سمعک

و در سـن  اگـر کودکتـان خیلـی کوچـک     . استفاده کننـد 
ــوزادي اســت در عــین حــال مــی  ــان چهــره  ن ــد از بی توانی

ها و آهنـگ کـالم   ژشت  ، زبان اشاره،)هاي چهرهحالت(
خــود بــراي نشــان دادن محبــت و احساســات خــود بــه او  

  .  استفاده کنید و حضور خود را به کودك بفهمانید
ي رهاي مناسب جهـت برقـرا  ضروري است از مهارت
و نیازهـاي همـه    استفاده کنیـد ارتباط بین خود و کودك 

شود رشـد  می ی سببیکم شنوا. افراد در نظر گرفته شود 
خیر روبرو شود و بسـیار مفیـد اسـت    أگفتاري کودك با ت

اشـاره بیاموزنـد و از آن جهـت    زبـان  ها کمی که خانواده
اگـر همزمـان از   . برقراري ارتباط با کودك استفاده کنند

ــو    ــتفاده ش ــاري اس ــان گفت ــاره و زب ــه  اش ــوزش و ب د، آم
کارگیري زبان اشاره در بدو نـوزادي و خردسـالی سـبب    

  . خیر افتادن رشد زیان گفتاري نخواهدشدأبه ت
مهم است به خاطر داشته باشـیم نیـازي نیسـت از ابتـدا     

روش ارتبـاطی  . تصمیمی براي تمام عمر کودك بگیریـد 
انتخاب شده در طول زمان با آگاهی از نیازهاي کـودك  

  . هاي کودك و خانواده می تواند تغییر کندو عالقمندي
  
  
  
  
  
  
  
  
  »نکات مهم « 

صرفنظر از نوع روش ارتباطی مورد استفاده شـما و  
فرزندتان توجه به برخی نکات می تواند براي شـما  

  :سودمند باشد 
گویید ، به او همیشه در برابر چیزي که به کودك می -

از آغـاز   پـیش . زمان بسیار زیاد بـراي پاسـخ دادن بدهیـد   
  . اطمینان حاصل کنید به شما توجه دارند صحبت با آنها ، 

همیشه روبروي او قرار گیرید و تماس چشمی برقـرار   -
سعی کنید در سطح قد آنهـا قـرار گیریـد و فاصـله     . کنید

 . مناسب براي اشاره یا لب خوانی را رعایت فرمائید 
دقت کنید اتاق نور مناسب داشته باشـد و پشـت شـما     -

زیرا ایستادن پشت بـه نـور سـبب     ،ه قرار نداشته باشدپنجر
هـاي  حالت دیدن و خوانیبل و ایجاد شود ايسایه شودمی

 .گرددچهره شما براي کودك مشکل می
. واضح، طبیعی و بـا سـرعت معمـولی صـحبت کنیـد      -

کنـد شـما عصـبانی    فریاد نزنید زیـرا کـودك تصـور مـی    
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 .ی کندم هارا هم عوضفریاد زدن حالت لب. هستید
زیـرا صـداي   . تا حد امکان صداي محیط را کم کنید -

شود کودك حتی با سمعک هـم درسـت   محیط سبب می
استفاده از پرده و فرش سبب کم شدن اثر صـداي  . نشنود

 .شودمحیط می
از بیـان    کنـد، اگر فرزندتان از زبان اشاره استفاده نمی -

 . یدکن استفاده خود احساسات بیان براي هاژست و ايچهره
هنگام صحبت کردن، سیگار نکشید، چیزي نخوریـد   -

استفاده از عینـک یـا    .و صورتتان را به سمت دیگر نکنید
ــابی هــم برقــراري تمــاس چشــمی را مشــکل       عینــک آفت

 .کندمی

هنگـامی کــه در جمـع هســتید ، یکـی یکــی صــحبت     -
ــه    . کنیــد  ــد ب ــرد دیگــري صــحبت مــی کن ــانی کــه ف زم

 . او شود و به او نگاه کند کودکتان اشاره کنید تا متوجه

شـود کـاري   زمانی که موضـوع صـحبت عـوض مـی     -
 . کنید که فرزندتان متوجه شود

گــاه شــنیدن برخــی کلمــات مشــکل اســت ، در ایــن   -
 . حالت از کلمات هم معنی دیگر یا اشاره استفاده کنید 

کنیـد فرزنـدتان    بررسـی بین جمـالت مکـث کنیـد و     -
بگوئید هر زمان متوجـه  به آنها . ها را فهمیده باشدصحبت

شــود، صــحبت را قطــع کننــد و از شــما هــا نمــیصــحبت
 . بخواهند تکرار کنید

  
  : ها زیرنویس

1. Otitis Media with Effusion (OME یا Glue Ear) 

2. Feed back 

3. Bone- Anchored Hearing Aid     
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