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 مراقب سالمت/ راهنماي آموزش بهورز  1 

  ريرواگي غيها يماري بتيري كل دفتر مدريمد گفتارپيش
 ،2018 مارس سوم در شنوايي جهاني روز مناسبت به بهداشت جهاني سازمان توسط شده منتشر برآوردهاي اساس آخرين  بر

 466 حاضـر  حـال  در .كننده رنج خواهند بـرد     كم شنوايي ناتوان   از 2050 سال تاجهان  در سراسر    نفر ميليون 900 قريب بر 
آمارهـاي رسـمي منتـشر      . هـستند  كـودك نفر از آنها     ميليون 34 كه برند،  مي رنج شنوايي كم از جهان سراسر در نفر ميليون

اخيـر   سال پنج گذشته بخصوص در  اي  ه  كننده طي سال    رشد روز افزون كم شنوايي ناتوان      شده توسط اين سازمان حكايت از     
 دچـار دو سـوم افـراد       متاسفانه   . است رسيده 2017نفر طي سال      ميليون 466 به   2013 در سال    نفر ميليون 360 زكه ا دارد  
 يكلـ بـار    از    درصد 8/6  كم شنوايي  ،)GBD (يهاماري ب ي نظر بار كل   از. كنند  مي زندگي در حال توسعه     ي در كشورها  ييشنوا كم

 .دهـد   مي اصلي را به خود اختصاص     عامل   نيسوم) YLD (ي شده با ناتوان   ي سپر ي اساس سالها  بر و   شود  مي  شامل ا را ه بيماري
 ليـ  تحم صـدمه  سالمت كشورها    ميمستقهاي    نهي دالر در هز   ارديلي م 750، ساالنه   ييكم شنوا عدم شناسايي و مداخله بموقع      

   .ودش  مي در كشورهايكند و باعث از دست دادن بهره ور مي
ابتال به   مانند افزايش عوامل خطر   ،سالمندي جمعيت افزايش طي اين سالها،  در جهان    كم شنوايي رشد باالي    اصلي داليل

 اسـتفاده مننژيـت، سـيتومگالوويروس،      ،سـرخجه ،  اوريـون  سـرخك،  مانندهايي    ها و بيماري  و ديگر عفونت   گوشيهاي    عفونت
هـاي    و مـصرف ناصـحيح از آنتـي بيوتيـك          ماالريـا  و سـل  داروهـاي  مانند شنوايي رسان به  آسيب داروهاي ازرويه و نابجا     بي

 استفاده بـي رويـه از      وشغلي و نظامي    هاي    مثل محيط  بلند اصوات معرض درافراد   گرفتن قرار،   آمينوگليكوزيدي اتوتوكسيك
شـئونات   از بـسياري  بـر  ييشـنوا  كـم  .باشـد   مي كار محل و   تفريحي اماكن در شخصي صوتيهاي    دستگاه و همراههاي    تلفن

 معاشـرت،  ارتبـاط،  برقـراري  بـراي  افـراد  توانـايي  بيمـاري بـر    اين اثرات. گذارد  مي مستقيم و غير مستقيم    تاثير زندگي افراد 
 افـراد  در. باشـد   مي  گذار ريثبسيار تا تنهايي   احساس و اجتماعي انزواي فقر خانواده،  به كمك زندگي، در لذت و كار يادگيري،

  . شود  ميعقل زوال و افسردگي به ابتال خطر افزايش شناختي، زوال تواند منجر به  ميشنوايي كم خاص، ورط به مسن
 يي و ناشـنوا   يي از انـواع كـم شـنوا       درصـد  60زرگساالن و   ب يي و ناشنوا  يي درصد از انواع كم شنوا     50 از   شيبخوشبختانه  

 برابـر  در كودكـان سازي    ايمن .هستنداوليه   يريشگيقابل پ مت  پيشگيري و مراقبتي در نظام سال     هاي    با اجراي برنامه   كودكان
 عفونـت  به مبتالبموقع كم شنوايي، درمان افراد       تشخيص و درمان   و كودكاننوزادان و     شنوايي غربالگري ،عفونيهاي    بيماري
 از پيـشگيري  شـنوايي؛  كـاهش  بـا  همـراه  نـوزادان  عفونت و آسفيكسي خطر كاهش براي طبيعي زايمان ترويج گوش؛ مزمن
 بلند صداهاي با مواجهه كنترل هستند؛  در افراد  شنوايي داراي خطر ايجاد كم    كه سينتتيك و روان گردان    مخدر مواد مصرف

 از سالمت گوش و شنوايي از جمله موارد كـاهش بـار             مراقبت شيوه مورد در آگاهي افزايش و تفريحي و شغليهاي    محيط در
  .شوند  ميبيماري محسوب

حـائز  كودكـان بـسيار      بـراي  ويـژه  عواقب كم شنوايي بـه     رساندن حداقل به در شنوايي كم ودهنگامز مداخله و تشخيص
 بـه افـراد كـم شـنوا        دسـتيابي  از اطمينـان  حـصول  اسـت،  ناپـذير  ديگر اجتنـاب   شنوايي آسيب كه مواردي در. اهميت است 

   .شود  محسوب مياساسياز اقدامات كمك شنوايي به صرفه  مقرون و مناسبهاي  آوري فن
درمـاني بموقـع    هاي    خدمات تشخيص و مداخله   سازي     استاندارد ،پيشگيري و كنترل كم شنوايي    هاي    مهمترين راه يكي از   

ملي با توجه   هاي    باشد كه الزمه اين امر تدوين دستورالعمل        مي شنوايي و اقدامات مراقبتي مربوط به آن در سطوح مختلف          كم
 تـشكيل  بـا    1393غيرواگيـر در سـال      هاي    بر همين اساس دفتر مديريت بيماري     . اي است  به شرايط و امكانات بومي و منطقه      

اولـين   يـستي كـشور   ي سـازمان بهز   هـا  تيـ  از معلول  يريشگيدفتر پ همكاري  و  در وزارت بهداشت    كميته كشوري كم شنوايي     
 با توجه به ضرورت به روز       . تدوين نمود   مراكز ارائه خدمات   ني مسئول ان، پزشكان و  كارشناس راهنماي ملي كم شنوايي را براي     

هـاي     در شـبكه مراقبـت     كم شنوايي از  رساني راهنماي مذكور و همچنين به منظور ادغام خدمات تشخيص، درمان و مراقبت              
گيـري از نظـرات      يي و بهـره    كـم شـنوا    ملـي  تـه يكمغيرواگير با همكـاري     هاي    دفتر مديريت بيماري  ،  )PHC(بهداشتي اوليه   

ير انجمن علمي گوش، گلو، بيني و سروگردن، انجمن علمي شنوايي شناسـي، انجمـن پزشـكان                 علمي مختلف نظ  هاي    انجمن
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اين مجموعه به منظور ايجاد چـارچوبي يكپارچـه         . اطفال و انجمن پزشكان عمومي راهنماي ملي كم شنوايي را بازنگري نمود           
المللـي و    معتبر بين هاي    اس آخرين گايدالين  و مراقبت كم شنوايي و ير اس      در ارزيابي، تشخيص، مداخله درماني و توانبخشي        

موثري در پيشگيري   هاي    گيري از آن بتوان گام     اميد آنكه با بهره   . ه گرديده است  سازمان جهاني بهداشت تهي   هاي    دستورالعمل
  .و كنترل كم شنوايي در كشورمان برداريم

  
   استوارنيدكتر افش

  ريرواگي غيها يماري بتيري مد كل دفترريمد
  معاونت بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

  
  

  
  
  
  



 مراقب سالمت/ راهنماي آموزش بهورز  3 

  گوش  رئيس كميته ملي سالمتمقدمه
هاي بهداشتي    مربوط به آن در جهت ارتقاء سالمت عمومي جامعه و كاهش هزينه            ياقدامات مراقبت از كم شنوايي و     پيشگيري  

موضوع كشف بموقع كم شنوايي     در طي سالهاي اخير روز به روز توجه بيشتري به           . مايدن  مي را ايفا اي   نقش عمده در كشورها   
ناتواني و   عواملترين    اصلي از يكي عنوان به شنوايي نقص .است  معطوف گرديده  مريوط به آن  هاي    مراقبتدر دوران نوزادي و     

 زبـان،  جملـه  از كودك رشد مختلفهاي    زمينه در مدتي بلند و كوتاه عوارض و بوده مطرح جهان سراسر در نوزادان معلوليت
 تحـصيالت  سطح بر ادامه در نيز و بوده گذار تاثير اجتماعي-ذهنيهاي    مهارت نيز و شناخت يا درك قوه فيزيكي،هاي    فعاليت

 يستمس رشد نقص به مبتال آينده در شنوايي نقص به كودكان مبتال  سوم يك حداقل .دارد منفي افراد اثر  شغليهاي    مهارت و
عوامـل ژنتيكـي و بـروز        از عبارتنـد  آن مهمتـرين  و بـوده  بسيار متعدد  شنوايي نقص به ابتال عوامل خطر . شد خواهند عصبي
 زايمـان،  حـين  وارده اتوتوكسيك، صدمات  داروهاي بارداري، دوران در عفوني بيماريهاي فاميلي، ژني و ازدواجهاي  هاي    جهش
 پنهان معلوليت نوعي شنوايي نقص كه است ذكر به الزم. باشند  مي مه زا و مخرب   گوش و اصوات صد    عفونت و نوزادي، زردي

 در آن ظـاهري  نمـود  فقـدان  نظيـر  داليلـي  بـه  مختلف جوامع در و محسوب شده  تولد بدو ناهنجاريهاي شايعترين يكي از  و
 و شـيوع  ميزان دربارة متخصصين ناكافي دانش و موجود، مراكز از اطالع عدم آن، اوليه باعاليمها    ناآشنا بودن خانواده   كودك،
 برجـاي  شـناخت  و زبـان  گفتـار،  رشـد  بـر  منفي بسيار اثرات و گردد  مي شناسايي زياد بسيار تأخير با بسيارجدي آن  عوارض

 بـه  ابـتال  زودهنگـام  شناسايي براي راه موثرترين غربالگريهاي    برنامه كه است مطلب اين از حاكي تحقيقات  نتايج .گذارد مي
 نـوزاداني  كـه  اند داده نشان مختلف مطالعات مثال براي. شود  مي آنها رشد ارتقاي باعث و بوده نوزادان ميان در  شنوايي نقص

كـه   هـستند  كودكاني به نسبت بيشتريهاي    توانمندي داراي است شده داده تشخيص ماهگي 6 از قبل آنها شنوايي كه نقص 
 نيـز  و زبـاني هـاي     مهـارت  توسـعة  امكـان  نـوزاد  بـه  درماني بموقع  مداخله. است شده داده تشخيص ديرتر آنها شنوايي نقص

بموقـع و درمـان آنـان از         تشخيص امكان از يك طرف و    نوزادان شنوايي كم باالي شيوع. نمايد  مي شناختي را براي وي ايجاد    
 .باشد  ميملي غربالگريهاي  برنامه مويد اهميت سوي ديگر،

 در جهـت   الزم راهبـردي و اقـدامات    هاي    ارائه برنامه  را ملزم به   مختلف  كشورهاي 2017بهداشت در سال     جهاني سازمان
كـرده   را ارائه     گزارش 2005در سال    المللي  بيناين نهاد   . كرده است  كم شنوايي و افزايش بار ناشي از آن        كنترل و پيشگيري

)  در گوش بهتر   شتري ب اي متوسط   ييكم شنوا (كننده     ناتوان يي نفر در سراسر جهان با كم شنوا       ونيلي م 278است كه در حدود     
 360  ميـزان  بـه كننـده      نـاتوان  يي آمار كـم شـنوا     شي بهداشت نشاندهنده افزا   ي سازمان جهان  يبعدهاي    گزارش. برند  مي بسر

 ي افراد در كشورها   نيحداقل دو سوم ا   . در جهان بوده است   ) 2018در سال   ( نفر   ونيليم 466و   )2013در سال   ( نفر   ونيليم
. باشـند   مـي  گـوش هـاي     يماري ب ري و سا  مي مال يي كم شنوا  ي از افراد دارا   ي آمار تعداد باالتر   نيطبق ا . باشند  مي ال توسعه درح
 نيهمچنـ .  انـسانها باشـد    ني ا يزندگكننده    دي تهد تي و دراز مدت و در نها      دهيتواند منجر بروز مشكالت عد      مي  حاضر تيوضع

 و حفظ شـغل و      افتني دانش،   لي تحص گر،يكدي ارتباط افراد با     ي برقرار يي بر توانا  يتواند باعث بروز اثرات مخرب      مي ييكم شنوا 
 بـار   ني و مشكالت متعاقـب آن همچنـ       ييكم شنوا .  برچسب كم شنوا خوردن افراد گردد      تي گردد و در نها    يارتباطات اجتماع 

  . سازند  ميلي بر جوامع تحميادي زياقتصاد
گوش و كمك بـه افـراد كـم شـنوا           هاي    يماري و درمان ب   يريشگي درباره پ  ياندكهاي     در حال توسعه، برنامه    يدر كشورها 

 از  ي برخـ  .انـد   دهيـ دهـا      برنامـه  نيـ  ا ي اجـرا  ي بـرا  ي آموزش انـدك   ي بهداشت ني كشورها، مراقب  ني از ا  ياريوجود دارد و در بس    
بهورز آموزش  /  سالمت نيط مراقب تواند توس   مي ،يي اختالالت گوش و شنوا    المداخالت در قب  ترين     و مقرون به صرفه    نيموثرتر

هـاي    يمـار ي بـر كـاهش بـار ب       يادي ز راتيبكار روند، تاث  كشوري   اسي مداخالت در مق   نياگر ا .  اجرا شود  هي در سطوح اول   دهيد
  . خواهد داشتييگوش و كم شنوا

 يضـرور  هـاي   مراقبـت شـامل    ه،يمراقبت سالمت اول  " كه   كند  مي انيبدر گزارش خود     يسازمان بهداشت جهان  همچنين  
كه جامعـه و    اي    نهي مشاركت كامل آنها و با هز      قيجوامع از طر  در   قابل قبول    يابزارهاو  ها     افراد و خانواده   لهي كه بوس  باشند مي
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 بخـش  ،)PHC (هيـ  اولبهداشتيهاي  مراقبت. رديگ  مي قراران در دسترس همگي بطور جهاند،يايب تواند از پس آن بر    مي كشور
 كيـ  ي و اقتـصاد   ي اجتمـاع  ي كلـ  شرفتي سالمت و پ   ستميدهد كه هسته س     مي ليشور را تشك   ك كي سالمت   ستمي س ياساس

 از بـروز    يري افـراد سـالم و جلـوگ       ي در واقع عبارتست از فعاليتهايي كه به منظور حفظ سـالمت           هي اول يريشگي پ ".جامعه است 
ص علل و عوامل معلوليـت و راههـاي          سطح آگاهي عموم مردم در خصو      ي كه به منظور ارتقا    رديگ ي صورت م  آنهامعلوليت در   

 جـاد ي قبـل از ا    يريشگيـ  پ ه،يـ  اول يريشگيـ  مقصود از پ   نيبنابرا.  مختلف آگاهسازي انجام مي گردد     يپيشگيري از آن از راهها    
 يامـدها يپفعاليتهايي كه به منظـور كـاهش          عبارتست از  زي ن يهپيشگيري ثانو . باشد يمعلوليت با كنترل علل و عوامل خطر م       

 موجـود   يهـا   توان به صـورت راه      مي  را هي ثانو يريشگيپ. رديپذ  مي  به موقع و درمان انجام     صي تشخ قيعلوليت از طر   م دتريشد
 پيشگيري از بروز معلوليت و عوارض ناشـي از آن، در            ي و به موقع معلوليت، مداخله موثر و قاطع برا         هنگام زود صي تشخ يبرا

داشته باشد موثري  نقش  هي اول بهداشتي بتواند در مراقبت     كتاب راهنما  ني است كه ا   ديام.  كرد في تعر ي و اجتماع  يسطح فرد 
 باعـث   جـه ي و گـوش اختـصاص دهنـد و در نت          يي به اختالالت شـنوا    يشتري ب تي گذاران سالمت اولو   استيو  باعث شود تا س     

 .در كشور شوندها  يماري بني بار ايكاهش اساس

  
  محمد فرهاديدكتر  

   گوش        رئيس كميته ملي سالمت
  ناشنوايي و شنوايي كم از پيشگيري  و
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  سازمان جهاني بهداشت پيشگفتار
جهـان داراي كـم     سراسـر    ميليـون نفـر در       278 قريـب بـر    تخمين زد كه     2005در سال   ) WHO (1سازمان جهاني بهداشت  

 اين افراد در كـشورهاي درحـال         از حداقل دو سوم  . هستند) كم شنوايي متوسط يا بيشتر در گوش بهتر       (كننده    وانشنوايي نات 
 كـم  بـا احتـساب  . شـنوا بـرآورد شـده اسـت      ميليـون نفـر كـم    466 بـالغ بـر      2017رقم در سال    اين  . كنند  مي زندگيتوسعه  
 به خودي خود  اين مسئله   . باشد  مي بسيار باالتر در جهان   ميزان آمار كم شنوايي     گوش  هاي     بيماري ديگرماليم و   هاي    شنوايي

 اتاثـر توانـد     مـي  كم شـنوايي  .  شود محسوب انسانها زندگي اين    دركننده    مشكالت دراز مدت يا تهديد    بروز  جر به   تواند من  مي
نـشان  ارتباطات اجتماعي بگذارد و منجـر بـه         ديگران، تحصيل، يافتن و حفظ شغل و         بر توانايي برقراري ارتباط فرد با        مخربي

در كـشورهاي    .كند  مي كالت همچنين بار اقتصادي زيادي بر جامعه وارد       اين مش .  گردد يا معلول كم شنوا   خوردن فرد بعنوان    
گوش و كمـك بـه افـراد كـم شـنوا وجـود دارد و در       هاي  اندكي درباره پيشگيري و درمان بيماريهاي  در حال توسعه، برنامه 

برخـي از مـوثرترين و       .انـد  دهديـ ها     اندكي براي اجراي اين برنامه     آموزش مراقبين سالمت يا بهورزان   بسياري از اين كشورها،     
آمـوزش  مراقبين سـالمت يـا بهـورزان    تواند توسط   مي گوش و شنوايي،ختالالت مواجهه بامداخالت در ترين  مقرون به صرفه 

بـار  كـاهش   اگر ايـن مـداخالت در مقيـاس بزرگـي بكـار رونـد، تـاثير زيـادي بـر                     .  اوليه اجرا شود   در سطوح پيشگيري  ديده  
  .د داشتننوايي خواهگوش و كم شهاي  بيماري

و همچنـين   بهـورز   / مراقـب سـالمت   آموزش  براي   كه   باشد  مي و راهنماهايي ها    حاضر شامل دستورالعمل    آموزشي محتوي
جامعـه و   افراد  مشاركت   بر نقش    تمركز اين كتاب  . باشد  مي  مناسب كنند  مي كارسالمت  كه در سطح اوليه     اي    تجربه پرسنل با 

درمـان   پيشگيري و مـديريت      در سطوح مختلف  پايه  هاي    مقياساين كتاب   . شده است ي  ريز   هر يك از آنها پي     افزايش آگاهي 
كتاب حاضر از سوي سازمان بهداشت جهـاني         آموزشي   محتوي. دهد  مي گوش را تحت پوشش قرار    هاي    كم شنوايي و بيماري   

ي مـورد بررسـ   آن  اي محتـوي    نيـز اجـر    بسياري از كشورهاي توسعه يافته تدوين شده است و در آسيا و آفريقـا                ركت مشا با و
 بـراي اجـراي هـر چـه         بهورزها/ بهداشت  مراقبين   كارشناسان و بطور رايگان در اختيار     حاضر  كتاب  . پايلوت قرار گرفته است   

جهـاني  سـازمان    .شـود   مـي  گوش و شنوايي در نظام سـالمت كـشور قـرار داده            سالمتآموزشي  هاي    و پروژه ها    برنامهموثرتر  
  ضـروري در حفـظ سـالمت   اقـدامات شـامل  ، سالمتدر نظام اوليه  مراقبت  هاي    برنامه"بيان كرد كه     1978بهداشت در سال    

قابل قبول با توجه به توان اقتـصادي        هاي    هزينهصرف  و با   ها    ادهافراد و خانو  با مشاركت و همكاري كامل       كه   باشد ها مي   انسان
در دسترس  ، خدمات مراقبتي موثر خود را با ديدگاه عدالت محور           ها و با استفاده از ابزارهاي قابل قبول و ايمن         امع و كشور  وج

 و موتـور    دهد كه هسته    مي  را تشكيل  هابخش اساسي سيستم سالمت كشور    اوليه در نظام سالمت     مراقبت  . هندد قرارهمگان  
  ".شود  ميجوامع محسوب  پيشرفت كلي اجتماع و اقتصادباعث سيستم محرك اين

از  و   را ايفا نموده  موثري  نقش  كشور  سالمت  اوليه در نظام    هاي    مراقبتارتقاء   بتواند در    اضركتاب ح محتواي  اميد است كه    
همچنـين اميـد    . بخوبي استفاده نمـود   مراقبتي در زمينه سالمت گوش و شنوايي        هاي    مدلشبيه سازي   بتوان به نوعي در     آن  

مراقبتي مربوط به   هاي    گذاري برنامه  اولويتدر   ها   توجه بيشتر دولت   شدنمعطوف  باعث  گيري محتواي كتاب حاضر      است بكار 
ادغام برنامه ملي سالمت شنوايي      بدين گونه     و شوددار سالمت كشور     اولويتهاي    در ميان ساير برنامه   ات شنوايي و گوش     نقص

  .شودبيماري در كشور مربوط به بار موثر كاهش در نظام سالمت كشور موجبات 

                                                           
1. World Health Organization 



 6 ييهاي اوليه گوش و شنوا مراقبت 

  سازمان جهاني بهداشت مقدمه
در اوليـه گـوش و شـنوايي        هـاي      مراقبت بهورزان در ارائه خدمات   / آموزشي حاضر جهت كسب مهارت مراقبين سالمت        منبع  

توانند از اين منبع آموزشـي در         مي اوليه گوش و شنوايي   هاي     مراقبت كارشناسان. استتدوين شده   كشورهاي در حال توسعه     
هـم چنـين    . ي هستند استفاده كنند    شنواي آسيب  برند يا دچار      مي شايع گوش و شنوايي رنج    هاي    كار با افرادي كه از بيماري     

تـر كـار    بيمـاران و اجتمـاع گـسترده   هاي  اوليه گوش و شنوايي قادر خواهند بود كه با اعضاي خانواده   هاي    مراقبتكارشناسان  
  .كنند

ايـن منبـع بـر      . شـود   مي و اختالالت شايع گوش بحث    ها    پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري    حاضر   آموزشي   محتوايدر  
ـ              هاي     مراقبت كارشناسانكند كه     مي تاييداي   اطالعات پايه  ه بيمـاران، ارائـه     اوليه گوش و شنوايي را قـادر خواهـد كـرد كـه ب

  . دنسخت شنوا ياري رسان و اعضاي اجتماع مرتبط با فرد كارشناسانها، معلمان و  دهندگان مراقبت
ش و شنوايي، توضيح تجهيزات مورد نياز       و اختالالت شايع گو   ها    راهنما و تصاوير براي توضيح ساختار ناهنجاري      هاي    شكل

هـاي    شامل دانـش ضـروري و مهـارت       مربيان    راهنماي آموزشي   . شود  مي افت شنوايي استفاده  به   تدابير مربوط براي درمان و    
شـود و     تعاملي بهره برده مي    آموزش    از كتاباين  در  هم چنين   . اوليه گوش و شنوايي است    هاي     مراقبت كارشناسانمورد نياز   

  . شود در جهت فهم بيشتر مطالب سود جسته ميكمك آموزشي برداري از وسايل  در آن تعامل و بهره
به عنوان كارشناسان   هايي هست كه مراقبين سالمت        مشتمل بر دانش ضروري و مهارت     بهورز  / مراقبت سالمت   كتاب كار   

هاي الزم در افـراد بهـره         خوبي بتوانند از دانش خود در جهت ايجاد مراقبت        هاي اوليه گوش و شنوايي نياز دارند تا به            مراقبت
نتيجـه انجـام    در  . هاي توصيه شده تكميل كند      است كه هر مراقب سالمت تمرينات تعاملي را از طريق آموزش          ضروري  . ببرند

  .شود آموزي و دانش آنها ضروري تلقي مي اين تمرينات براي هر مراقب سالمت در باال بردن سطح مهارت
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  ف منبع آموزشياهدا
. باشـد  مـي  اوليه گوش و شـنوايي در كـشور  هاي  مراقبتكارشناسان  ارتقاء سطح آگاهي و دانشحاضر  منبع آموزشي  ازهدف  
 ميليـون نفـر در سرتاسـر جهـان          466دهد كـه      مي بهداشت در مورد بار جهاني بيماري نشان      جهاني  اخير سازمان   هاي    برآورد

 درصـد از ايـن      50 تقريبـاً . كنند  مي دو سوم از اين افراد در كشورهاي درحال توسعه زندگي         . دارندكننده    نقص شنوايي ناتوان  
  . موارد قابل پيشگيري هستند

پـر  اوليه گوش و شنوايي در پيشگيري، تشخيص و درمان اختالالت گوش و شنوايي بـسيار                هاي    مراقبتكارشناسان  نقش  
رتقاء سـطح سـواد     ادر  سزايي  اوليه گوش و شنوايي كمك به       هاي    ت آموزش ديده مراقب   كارشناسان پررنگنقش  .  است اهميت

 هاي شنوايي و بيماري   آسيببراي درك   آنها  خانواده  ان مبتال و    بيمارسالمت مردم در زمينه بهداشت گوش و شنوايي كمك به           
. كند  مي گوش و افت شنوايي تاكيد    هاي    اين منبع آموزشي به ضرورت پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري         . گوش خواهد بود  
 نقش  دتوان  مي شنواييهاي    آسيبمبتال به   با درك و حمايت افراد       بهورزان/ نقش مراقبين سالمت  دهد كه     مي هم چنين نشان  

  .خانه، مدرسه يا محل كار بازي كنند  درشنوايي يا ناشنوايي مهمي در به كارگيري سازنده افراد مبتال به كم
  

نمايي خواهد كـرد و از      راهمهارت آموزي   هاي    دورههمزمان با اجراي     را   بهورزان/ حاضر مراقبين سالمت   آموزشي   محتواي
  :خواهد نمودق زير حمايت آنها به طر

 مورد نياز براي هر بخشه به مربيان در مورد وسايل كمك آموزشيمشاور  

 و دانش مرتبطها  پوشش محتواي مهارت 

 براي پرسيدن سواالت مرتبط و هدايت گفتگوهامربيان  ترغيب 

  در يادگيري خودشان سالمت مراقبيناطمينان از مشاركت 

 تشريح فرايند چگونگي شنيدن صدا 

  پيشگيري، تشخيص و درمان اختالالت شايع گوش و شنواييدر مورد توضيح 

 در افراد نقص شنواييداليل تشريح  

 افراد سخت شنواممكن در دسترس براي هاي   و مديريت راه حلتشريح 

  
/ مـراقبين سـالمت    شده و آمـوزش   ي است كه از هشت بخش تشكيل         تعامل نوعي آموزش  بهورز/ مراقب سالمت كتاب كار   

  : كند  ميهدايت زير طرق ازرا بهورز 
 مورد نيازهاي   دانش و مهارتتشريح 

  شنواييآسيب شايع گوش و هاي  مرتبط با بيماريهاي   براي تكميل فعاليتمراقب سالمتملزم كردن  

  شنواييآسيب شايع گوش و هاي  تبط با بيماريبراي بحث در مورد موضوعات مرمراقبين سالمت ترغيب  

 فرايند چگونگي شنيدن صداتشريح  

 شنوايي و گوش شايع اختالالت درمان و تشخيص پيشگيري، تشريح اقدامات 

 شنوايي آسيب  داليلتشريح 

 افراد سخت شنوا براي دسترس درو  ممكناقدامات  مديريت و توضيح 
 

مـراقبين  . باشـند   مـي  قابل درك براي مراقبين سالمت     هستند و به سادگي      تركمشها     تمام بخش  در كمك آموزشي      وسايل
 شـنوايي   تگوش و اختالال  هاي     از بيماري   را شوند تا درك خودشان     مي  كمك آموزشي ترغيب   وسايلبراي استفاده از    سالمت  

ايـن منبـع آموزشـي شـامل        . ددارناي    جداگانههاي    ه برچسب ژيا عملكرهاي وي  ها    پوسترها براي شناسايي بخش   . افزايش دهند 
  .باشد  ميليستي از تجهيزات توصيه شده
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   و اساسيپيامدهاي مهم
 ارتقاء سالمت و عضو داراي صالحيت در  از تيم   موثر  مراقبت اوليه گوش و شنوايي به عنوان عضوي         كارشناس   تبديل

   داراي آسيب شنواييدرمان موثر بيماران
     يـا اخـتالالت    /گـوش و  هاي    ممكن براي افزايش آگاهي درباره بيماري     هاي    خپاس/ ها حل راهبهترين  شناسايي و يافتن

   پيشگيري و درمان آنهااقدامات  ؤثر درمشاركت م شنوايي، و
 موثرمسئوالنه و به صورت مراقب سالمت هاي  فعاليت ماندهي و مديريتسا  
 يا اختالالت شنوايي/گوش وهاي  ماندهي و ارزيابي نقادانه اطالعات مرتبط با بيماريآوري، تحليل، سا معج  
   ترغيـب هـاي   روشدر زمينـه   يا زباني/ وديداريهاي  با استفاده از مهارتبراي كمك به بيماران برقراري ارتباط موثر 

  يا نوشتاري / گفتاري و)متقاعدسازي(
 ماران نشان دادن احساس مسئوليت نسبت به سالمت بيمناسب به صورت موثر و نقادانه،هاي  استفاده از فناوري  
  اجتماعيهاي  زمينهاز اي  گسترهدر حساس بودن از لحاظ فرهنگي   

  
   گوش تجهيزات مراقبت

 دار  سانتي متري دندانه14اي   پنبهاپليكاتور  
  يدكهاي  المپو  (سرچراغ(  
  سرآينه  
 ميلي ليتر50) فلزي(گوش شستشوي   مخصوصسرنگ   
 شكلف لوبياييظر   
  يدكهاي  المپو (اتوسكوپ(  
 ميلي متري4 و 2,5 -يكبار مصرفاي ه سپكولوما   
 مختلفهاي  پالستيكي در اندازههاي  سرنگ  
 گوشهاي  و قالبها  تجهيزات براي انجام تعميرات ساده سمعك 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 

 

 
   1بخش                                                               

 لكرد گوشمساختار و ع                                       
  
  : مراقب سالمت بتواندكارشناسرود كه در پايان اين بخش   ميانتظار  

  شنوايي را توضيح دهدحس اهميت.  
  مختلف گوش را بشناسد و نام ببردهاي  بخش.  
  دتشريح كنعملكرد گوش را.  
  صدا در گوش را توضيح دهدانتشارمسيرهاي .  
   توضيح دهد را افرادنحوه شنيدن صدا توسط.  

 
 
  

صماخ) گوش(پرده   
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  پيش آزمون و پس آزمونهاي  دستورالعمل
 سـواالت پـيش     .باشـد  مـي هـا     ارائه آمـوزش  قبل و پس از      مراقبين سالمت  آگاهيارزيابي   قسمت از كتاب راهنما   هدف از اين    

در . دهنـد   مـي به سواالت پيش آزمـون پاسـخ  مراقبين سالمت پيش از شروع اين بخش . باشد  ميآزمون و پس آزمون يكسان   
. دهنـد   مـي به سواالت پـس آزمـون پاسـخ     مراقبين سالمت   در پايان اين بخش     . گيرد تعلق نمي اي    هاين مرحله به سواالت نمر    

 نمرات آنها را يادداشت كرده و       .كليه سواالت را با آنها بررسي كنيد و آنها پاسخ هايشان را براي هر دو آزمون نمره دهي كنند                  
پيش از شروع اين بخش دانش خـوبي در         مراقبين سالمت   پيش آزمون باال بودند پس      اگر نمرات   . دو نمره با هم مقايسه كنيد     

  .دانش آنها بايستي همچنان افزايش پيدا كندزمينه اين موضوع داشته اند اما 
  

  پيش آزمون
  نمي دانم نادرست  درست  ها سوال

        .پوشاند ي مالله گوش از غضروف ساخته شده است، انعطاف پذير است و پوست آن را
        كندپر  گوش را مجراي تاكند   ميرا ايجاد گوش جرم زبانه گوش

 مرطوب مانند پوشـش داخـل       ي پوشش به همراه  گوش طبيعي يك لوله مستقيم       مجراي
     دهان است

  

        گوش قرار گرفته استمجرايپرده گوش در انتهاي 
 هـدايت ) اندام شـنوايي  (گوش   را از پرده گوش به حلزون        صوتيارتعاشات  ها    استخوانچه

       كنند  مي

       كند  ميشيپور استاش فضاي گوش مياني را به پشت بيني متصل
         درست بشنويمتاكند   ميكمكبه ما  كه است مخاطپر از فضاي گوش مياني 

  را مويي قرار گرفته اند كه ارتعاشـات صـوتي        هاي     سلول )اندام شنوايي (حلزون گوش   در  
       كنند  ميتبديل عصبي عالئمبه 

       .شود  مي ناميدهدهليزيبخش تعادل، سيستم 
       شود  ) فلج عصب صورتي(فلج تواند سبب صورت   ميعفونت گوش

        نمره
 

  آمادگي
 مراقب سالمت و كتاب كار )بهورز، كاردان، كارشناس(مراقبين سالمت راهنماي  فهم و مطالعه  
  اختصاصي هر بخشپيامدهاي فهممطالعه و   
 واژه ها فهرست مطالعه و فهم  
 مراقب سالمتكافي از كتاب كار هاي   نسخه كردنكپي  
 تعداد كافي از سواالت پيش آزمون و پس آزمون كردنكپي   
 پيش آزمون و پس آزمونهاي   دستورالعمل هدف ودرك  
  مراقب سالمتكاغذ سفيد، مداد و پاك كن براي  
 نياز هر بخش موردهاي  پوسترها و برچسب  
 وايت بورد و ماژيك/  ياه و گچتخته س  
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  نمادها
  راهنمايي مربي با يا گروهها در         بحث
  بنويسيد خودهاي  ايده يا         پاسخ

  فعاليت يك در         شركت
            روي پوستر قرار داده شود   

مراقبين سـالمت بايـستي بـه    . دگيرد، نشان داده شون   مي بحث قرار  پوسترها بايد هنگامي كه قسمت مشخصي از گوش مورد        (
 ) در محل صحيح روي پوسترها سوق داده شوندها  سوي قرار دادن برچسب

  
  شناسي واژه

  ساير موارد  گوش داخلي  گوش مياني  خارجيگوش 
 طبلي غشاي (گوش پرده  الله گوش

  )صماخ پرده شكل،
  عصب صورت  )عضو شنوايي(حلزون گوش 

  كننده  شنوايي ناتوانآسيب   )عضو تعادلي(يزي سيستم دهل  فضاي گوش مياني  زبانه گوش
 اســتخوان(اســتخوانچه   نرمه گوش 

ــتخوان  ــنداني، اسـ  سـ
ــشي ــتخوانچكـ  ، اسـ

  )ركابي

   شنواييآسيب   شنواييهاي  سلول

اعصاب شنوايي  (عصب شنوايي     استاش شيپور   گوشمجراي
  )و تعادل

  

   عصبيهاي  سيگنال  ماستوئيد استخوان  ارتعاشات صوتي
ـ   جرم گوش  هــوايي هــاي   لولسـ

  ماستوئيد
    

      مخاط پاك كني -خود
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 :ساختمان گوش

  
   .بحث قرار دهيد  گوش را موردمختلفهاي  قسمت و قرار دادهپوستر عالمت را روي 

 

  

  عصب شنوايي
  دستگاه دهليزي

 حلزون شنوايي هااستخوانچه

  لوله استاش 

  الله گوش 

  مجراي گوش 

  پرده صماخ

 اخليگوش د گوش مياني  گوش خارجي 
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 :عملكرد گوش

  . دهد، بحث كنيد  ميدرباره عملي كه گوش انجام
   صداها، صحبت كردن، يادگيري، مدرسه، كار گوش دادن،شنوايي، ارتباط،  برقراري،مكالمه: از كلمات زير استفاده كنيد

  
  
  

  برقراري ارتباط .1
 انواع و سطوح مختلف صدا 1,1

  
  1فعاليت 

توانند بـشنوند و نيـز سـطوح مختلـف            مي بخواهيد تا كاربرگ انواع مختلف صداهايي را كه افراد        مراقبين سالمت   از              
  .را تكميل كنند) د تا خيلي آهستهاز خيلي بلن(شنوند   ميصدايي را كه آنها

    
  .بحث قرار دهيد موردمراقبين سالمت اين فعاليت را با             

  :موردانتظارهاي  برخي از پاسخ
  انواع صداها

  االصداي ب         پايينصداي 
  مته دندانپزشك       كردن گاو ....ما...ما

  فرياد زدن كودك        موتور كاميون
  سوت زدن        بوق كشتي

  زنگ تلفن        ان آبجري
  

  سطوح صدا
  بلند          آرام

  بوق ماشين        زمزمه كردن
  افتادن ظرف روي زمين        جوش آمدن آب

  پرواز هواپيما      به يكديگرها  ماليدن دست
  حداكثر صداي موسيقي          
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  چرا شنوايي مهم است؟  1,2
شـان دچـار     شـنوايي افـرادي كـه      كرده و بفهمند كـه     با يكديگر گفتگو     تاكند    مي را ترغيب مراقبين سالمت    2  شماره فعاليت
  .اين موضوع بايستي به آنها در درك اهميت مراقبت گوش و شنوايي كمك كند ؟چه احساسي دارند ده شآسيب 

  
  2فعاليت 

بـروز  ي براي آنها    ات احساس  و ابتال به كم شنوايي يا ناشنوايي چه هيجانات        تصور كنند در صورت   بخواهيد تا   مراقبين سالمت   از  
  . را با عالمت مشخص كنند هر يك خواهد كرد

  .گفتگو كنيدمراقبين سالمت درباره اين فعاليت با 
  :انتظار موردهيجاني هاي  برخي از پاسخ

  مفيد نبودن    متفاوت بودن    نااميد شدن     ترك شدن حس 
  تنها ماندن  كنار گذاشته شدن     احمق بودن  دوست داشتي نبودن 

  رانده شدن    ساكت شدن   گرفته شدن ناديده     خشمگين شدن 
 --------------------------------------------------- : شود  ميهيجانات و عواطف مراقبين سالمت كه بازگوساير 

------------------------------------------- ---------------------- ---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  

 نيابند، تكامل و شنيدن    گفتاريهاي    اگر مهارت . كند  مي ايفا  را در زندگي هر فرد از هنگام تولد         اساسي نقشي و شنيدن    گفتار
برقراري ارتبـاط    .با همكاران و سايرين ارتباط برقرار كند       فرد قادر نخواهد بود به سادگي با خانواده، دوستان، در مدرسه،          ديگر  

  پيـدا  تكامـل  و كالمي همگام با رشد مـا         گفتاريهاي     مهارت .سازد  مي  در زندگي روزمره   مشاركتما را قادر به يادگيري و نيز        
 .شـوند  مـديريت  ايـ  درمـان  تواننـد   مـي  زودتر شوند شناسايي تر سريع هرچه شنوايي و گوش مشكالتدر صورتيكه    .كنند مي

حدود دو  .  شنوايي هستند  آسيب ميليون نفر در سراسر جهان مبتال به         278كند كه حدود      مي سازمان بهداشت جهاني برآورد   
 شـنوايي قابـل پيـشگيري       آسـيب  ميليـون از مـوارد       139حدود  . كنند  مي سوم اين افراد در كشورهاي در حال توسعه زندگي        

 .هستند

  
   شنواييآسيب  1,3
در شنيدن  افراد  ناتواني   به    شنوايي آسيباز نظر تعريف،     .گيرند  مي  در اين بيانيه مورد استفاده قرار      " شنوايي آسيب"هاي   واژه

  تواننـد سـخت شـنوا        مـي   شـنوايي  آسـيب  افـراد مبـتال بـه        .گردد  مي اطالقاصوات بخصوص اصوات گفتاري     ) هنجار(طبيعي  
)Hard of Hearing (افرادگونه  اين.يا ناشنوا باشند : 

  خفيفآسيب (مشكل دارد اي   محاورهگفتاردر شنيدن (  
  متوسطآسيب(مشكل دارد  بلند گفتاردر شنيدن (  
 متكي به لـب خـواني و        گفتار براي فهم د و   نفرياد زده شود را بشنو    آنها  د برخي از كلماتي كه در گوش        نتوان  مي تنها

  .) شديدآسيب  (هستندسمعك 
 متكي به لب خواني و زبان اشـاره          تنها د و براي برقراري ارتباط    نبشنورا   فرياد زده شود   تي را كه  اد كلم نتوان  نمي حتي 

 .) عميقآسيب  (هستند
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 در سـطح شـدت      يگفتاراصوات  تنها قادر به شنيدن     آنها  به اين معني است كه      در بزرگساالن   كننده    ناتوان شنوايي   آسيب
گفتـار  در شـنيدن     شـنوايي هـستند كـه        آسيبكودكان وقتي مبتال به      .توانند درك كنند    مي را كمترياصوات  يا  بوده و    بلند

نيازمنـد قـدرت شـنوايي     صـحيح  ي گفتارتكامل زباني وبراي  كودكان   .دباشن مشكل   شناسايي اكثر اصوات دچار   يا  اي    محاوره
   .خوب هستند

 آسـيب "نـد؟ واژگـاني ماننـد       كن  مـي  اسـتفاده هـايي     واژهاز چه   مراقبين سالمت    نتواند به خوبي بشنود      فرديهنگامي كه   
اگر فردي اصال قادر     . نتواند به خوبي فردي با قدرت شنوايي طبيعي بشنود         شخصكه  استفاده شود     بايستي هنگامي  "شنوايي

  . است"ناشنوا"بوده يا  "ناشنوايي"به شنيدن نباشد مبتال به 
  

   گوش شنوايي و بيماريآسيب  اثرات 1,4
 و  گذاشـته بحـث   به  مراقبين سالمت   با    است ي گوش يهاشنوايي و بيمار  آسيب  از اثرات   درباره برخي   كه   زير را    عبارات

  :مطرح كنيد زير را ي مانند مواردنكات
  سالمت براي درمان بيماري گوشهزينه تحميلي به بخش.  
  الزمهاي  عدم تشخيص و مداخله بموقع و عدم آموزش در صورتسطوح پايين تحصيالت.  
  شغلي به دست آورندكه اين افراد نتوانند عدم كسب درآمد در صورتي.  
 براي حمايت از اين افرادها  هزينه تحميلي به خانواده.  
  تواند برخي از مشكالت باال را حل كند  ميپيشگيرياقدامات چگونه.  
  جدي گوش و اختالالت شنوايي پيشگيري خواهد كردهاي  از وقوع بيماري هنگامزودو درمان چگونه تشخيص.  

  
   از موارد يمي مقابله شود، حدود ني بهداشتهياولهاي   در مراقبتيي و ناشنوايي شنوابي آسعيعلل شااگر با 

 . هستنديريشگيآنها قابل پ

 
 كاركرد مناسبي دارندسالمي داريم كه هاي   براي شنيدن نياز به گوش.مهم است كه بتوانيد به خوبي بشنويد.    
 شنوايي و ناشنوايي ايفـا     آسيب علل شايع     را در پيشگيري و درمان     نقش مهمي  مراقبت گوش و شنوايي      كارشناسان  

  .كنند مي
 هـا    را بدانند تا بتوانند ناهنجاري     ساختمان و عملكرد طبيعي گوش        دارند كه   مراقبت گوش و شنوايي نياز     كارشناسان

 . شايع گوش را تشخيص دهندهاي  و بيماري

 از مـوارد آنهـا قابـل        يمـ ي مقابلـه شـود، حـدود ن       ي بهداشـت  هيـ اولهاي    قبت در مرا  يي و ناشنوا  يي شنوا بي آس عياگر با علل شا   
  . هستنديريشگيپ

 
  ساختمان و عملكرد گوش . 2
  

  :استعمده گوش شامل سه بخش 
  

  .مشخص كنيد سه گانه گوشهاي  بخش
را به صورت    كند ي م نقشي اساسي ايفا  در فرآيند شنيدن    از گوش را كه      هر قسمت    عملكرد ورا نشان داده    سه گانه   هاي    بخش

 .مراجعه كنندبايستي ترغيب شوند تا در طول دوره آموزشي دوباره  سالمت فراگيران. مختصر توضيح دهيد
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  .را انتخاب كنيداست  سه گانه گوشهاي   بخشدهنده  نشان كه گوشنمايپوستر          
 فراگيـران   در دسترس   در محل صحيح روي پوستر      آنها قرار دادن جهت    را سه گانه گوش  هاي    بخشده  كنن  مشخصهاي    كارت

  .قرار دهيدسالمت 

 گوش خارجي

 الله گوش

 مجراي شنوايي

 گوش مياني

 پرده گوش

 استخوانچه ها

 گوش داخلي

 حلزون شنوايي

  دستگاه دهليزي
 )تعادل(
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  3فعاليت 
  .نام صحيح هر بخش گوش را روي نماي تهيه شده بنويسندمراقبين سالمت 

  
 .گفتگو كنيد سالمت ديگر فراگيران با فعاليتدرباره اين 

 
  

 . )به تصوير باال مراجعه شود (گفتگو كنيد دا در گوشدرباره مسيرهاي حركت ص

   
 گوش خارجي. 3
    

  .را انتخاب كنيد گوش خارجي نماي پوستر
مـراقبين  در دسـترس   جهت قرار دادن آنها در محل صحيح روي پوستر  را گوشهاي    بخشكننده    مربوطه، مشخص هاي    كارت

  .قرار دهيدسالمت 
  

  مجراي شنوايي الله گوش و - استگوش خارجي از دو بخش تشكيل شده
 

  ساختمان الله گوش به چه صورتي است؟ 3,1
  گـوش نـرم اسـت و       لوبـول . تواند خم شـود     مي غضروف.  از غضروف با پوششي از پوست طبيعي تشكيل شده است          الله گوش 

 اللـه   .توسـط آن آويخـت    و جـواهرات سـنتي را       ها    شوند تا بتوان گوشواره     مي در آن ايجاد  هايي    محلي است كه معموال سوراخ    
  . قرار گرفته استزبانه گوش برآمدگي به نام ، گوشمجرايدهانه  در مقابل .شود  ميمنتهي مجراي شنواييگوش به سوي 

 
  ست؟چي الله گوش )وظيفه (عملكرد 3,2

  .كند  مي هدايتمجراي شنوايينها را به سوي كند و آ  ميعاشات صدا را جمع آوري ارتالله گوش
اگـر  . دهنـد   مـي   خود را پشت گوشـشان قـرار       گاهي اوقات دست  جمع آوري صداهاي بيشتر،     به  براي كمك   نوا  افراد سخت ش  

 منفـذي بـه سـوي       ،بدشـكل هاي    برخي از گوش  . ممكن است آن فرد مشكل شنوايي پيدا كند        بدشكلي دارد هاي    گوشفردي  
 مـشكل شـنوايي   د كه اين موضوع باعث تـشديد        توان از طريق آن دريافت نمو       نمي  را  گوش ندارند به طوري كه صداها      مجراي

 .شود مي
 

  است؟چگونه گوش مجرايساختمان  3,3

وجـود دارد كـه همـه       هـاي     مـو  گـوش    مجـراي در ورودي   .  با پوششي از جنس پوست است       و گشاد  باز مجرايي گوش   مجراي
 جرم گوش اند كه    ددي قرار گرفته  ، غ هامو درست بعد از     .كنند  مي  بررسي و متوقف   شوند  مي  گوش مجراي واردچيزهايي را كه    

 .كنـد   مـي   گوش توسعه يافته است و بـه سـالم نگـه داشـتن آن كمـك                مجرايبراي پوشاندن پوست در     كنند كه     مي را توليد 
 . راند  مي را بيرونجرم گوشبه خودي خود و  كند  مي را تميزكار خودخوده طور ب معموالً گوش مجراي

ولـي   . را در بـر دارد  بيمـاران براي ارائـه بـه  پيام مهمي   نيز  و   شود  مي محسوبسالمت  مراقبين  براي   پيام مهمي    نكتهاين  
خـود را   هـاي     كنند گوش   مي سعيمردم  به اين دليل است كه      دهد    مي  گوش رخ  مجرايزيرا بسياري از مشكالتي كه در       چرا؟  

  .تميز كنند
تواند   مي  است و  دن نازك و حساس به در     تر، پوست آ   عميقهاي     گوش وجود دارد و در بخش      مجرايخميدگي كوچكي در    

 .قرار گرفته است) صماخ( گوش پرده گوش مجراي در انتهاي .به سادگي آسيب ببيند
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  4  فعاليت
 را بررسـي  هـا      كه گوش  يزماندر  آنها بايد   .  هر دو گوش هم گروهي خود نگاه كنند        بخواهيدتا به  سالمت   فراگيراناز  

  .را عالمت بزنندزير كنند سواالت  مي
  

   گوش راست       گوش چپ                
  خير  بله    خير  بله                

  توانيد الله گوش را ببينيد؟  ميآيا
   را ببينيد؟زبانه گوشتوانيد   ميآيا
   گوش را ببينيد؟مجراي توانيد ورودي   ميآيا

   گوش باز است؟مجرايآيا 
  رسند؟  مي به نظر هر دو گوش طبيعيايآ گوش ببينيد؟ مجرايمي توانيد موها را در ابتداي 

 
 

 
  .دي برسانبي ممكن است به آن آس ـدي گوش خود فرو نكني را در مجرايزيچ

  

  گوش چيست؟مجراي) وظيفه(عملكرد  3,4

 ارتعـاش  حركت كرده و باعـث       گوش گوش به سوي پرده      مجرايدر طول   ارتعاشات صوتي جمع آوري شده توسط الله گوش         
وقتـي ايـن اتفـاق رخ       . توانند به پرده گوش برسـند       نمي د باشد ارتعاشات صوتي   و گوش مسد  مجراياگر   .شوند  مي پرده گوش 

گـوش برخـي از     .  اسـت  جرم گـوش   گوش   مجرايعلت مسدود شدن    ترين    شايع. تواند صداها را به وضوح بشنود       نمي دهد فرد 
 درسـتي بـه بيـرون        را بـه   جـرم گـوش   هـا     كند و برخي از گوش      مي  بيشتري را نسبت به حالت معمول ايجاد       جرم گوش افراد  

 .كنند  نميهدايت

ايـن   .خود خـارج كننـد    هاي     را از گوش   جرم گوش،   مجرايكنند با فشار دادن چيزهايي به داخل          مي  سعي بسياري از مردم    
 . تواند به گوش صدمه بزند و باعث عفونت آن شود  ميكار

  

  5فعاليت 
  
و نوع شكايات مربوطه     جرم گوش  گوش ناشي از     مجرايد شدن   مسدو مورد شكايت بيمار از      بخواهيد تا در  مراقبين سالمت   از  

  .بحث كنند
  

   :گفتگو كنيد و نكات زير را در گفتگوي خود استفاده كنيدمراقبين سالمت درباره اين موضوع با 
  
  .ممكن است در گوش احساس ناراحتي و خارش ايجاد شود  ●
  .ممكن است در گوش احساس درد ايجاد شود  ●
  . دن در گوش مسدود شده خود شوواضحيجه مشكالت شنوايي ممكن است متو  ●
  . گوش فرو كنيد ممكن است گوش دچار عفونت شودمجراي را در جسم خارجي هرگاه  ●
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  . براي معاينه گوش به درمانگاه مراجعه كنيد ـكنيد چيزي در مجراي گوش شما وجود دارد  مياگر احساس
 .كند  ميفامجراي گوش سالم در شنوايي نقش مهمي را اي

  
  گوش مياني. 4
 
   هاي مختلف آن را مورد بحث قرار دهيد  و قسمتقرار دهيد نماي گوش مياني پوسترروي عالمت را     

جهـت قـرار دادن آنهـا در محـل صـحيح روي             هـستند را     گوشهاي    بخشكننده     مشخص  به هر قسمت كه    مربوطهاي    كارت
  .گيردقرار مراقبين سالمت  اختيار در پوستر 

  
  6فعاليت 

  
  

 
 

  

 فضاي گوش مياني

 ركابي سنداني چكشي

 هرحي نام صحدي بخواه سالمتنياز مراقب
 دياگرامهاي   برچسبي را رويانيبخش از گوش م

  سنديبنو

 سالمت ني با مراقبتي فعالني ادرباره   
 .ديگفتگو كن

  عصب شنوايي
 استخوانچه ها حلزون شنوايي

 گوش
  داخلي

 گوش
  مياني

  گوش
  خارجي

  الله گوش
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   است؟چگونه  ميانيساختمان گوش  4,1
 پرده گوش، غشاي نازكي است كه گوش خارجي را از گوش مياني جـدا             . شود  مي منتهي) صماخ( گوش به پرده گوش      مجراي

شـيپور  . شـود   مينتقله گوش مياني مبهوا از طريق شيپور استاش .  گوش مياني فضايي است كه از هوا پر شده است       .كند مي
  .استاش از پشت بيني تا گوش مياني كشيده شده است

  
  7فعاليت 

.  بخواهيد با دو انگشت بيني خود را بگيرند و سعي كننـد كـه بـه آرامـي در بينـي خـود بدمنـد                        مراقبين سالمت   از  
كـه  شـود     مـي   احـساس  هـا     مانندي در گوش   "پوپ"صداي  شود،    مي هنگامي كه هوا از شيپور استاش به گوش مياني منتقل         

  .باشد  ميشيپور استاش و عبور هوا به گوش ميانياي  حاصل باز شدن لحظه
  

  .گفتگو كنيدسالمت فراگيران درباره اين فعاليت با 
 
  

  :در گوش مياني وجود داردها  سه استخوان كوچك به نام استخوانچه
  ركابي+ سنداني + چكشي = ها استخوانچه

  
   نامگذاري كردشان  توجه به شكلباتوان آنها را   مييا

  بي شكلركا+ مانندسندان  +  مانندچكش= استخوانچه ها
  

زيـر را مالحظـه      و تصوير    نما -وانچه چكشي بخشي از پرده گوش است      خاست
  .كنيد

 استخوان سـنداني بـه اسـتخوان        و به استخوان سنداني     استخوان چكشي 
ي متـصل    شـكل كـوچك     به دريچه بيضي   استخوان ركابي .  است متصلركابي  
داراي پوشـشي اسـت كـه       گوش مياني    .شود  مي  كه به گوش داخلي باز     است

 از طريق شيپور اسـتاش      مخاطاين  . كند  مي  ترشح مخاط مقدار كمي    معموال
 توسط پوشش گوش ميـاني      مخاطترشح بيش از حد معمول      . شود  مي تخليه

وش ميـاني   تواند وارد گ    نمي شود و هوا    مي ب مسدود شدن شيپور استاش    سب
فضاي گوش مياني از موكوس     . تواند به درستي تخليه شود      نمي مخاطشود و   

بـراي انتقـال صـدا بـه        هـا      و در نتيجه پرده گـوش و اسـتخوانچه         شود  مي پر
بيمار ممكن است به خوبي نشود و مقـداري         . آيند  نمي درستي به ارتعاش در   

   .درد احساس كند
  

ستاش وارد گوش مياني شـده و سـبب         توانند از طريق شيپور ا     ميها    باكتري
 .ايجاد عفونت شوند

   
 

استخوانچه 
  چكشي
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  گوش مياني چيست؟) وظيفه( عملكرد 4,2
هـا    استخوانچهسبب ارتعاش   لرزد و     مي  پرده گوش  .رسند  مي پرده گوش كنند به     مي  گوش عبور  مجرايارتعاشات صوتي كه از     

 اسـتخوان ركـابي   . شـود   مـي  هـدايت ضاي گوش ميـاني     به ارتعاش درآمده و اين ارتعاشات در سراسر ف        ها    استخوانچه. شود مي
  . لرزد و مايع را در گوش داخلي به ارتعاش درمي آورد مي
  

  . گوش مياني هدايت شوندفضاي در بخوبي توانند   مياگر فضاي گوش مياني از هوا پر شود، ارتعاشات صوتي
  

  8فعاليت 
 ي ممكـن اسـت چـه اتفـاق        نديايبه ارتعاش درن  ها    انچهبخواهيد بنويسند كه در صورتي كه استخو      مراقبين سالمت   از  

   افتديب
  

  .گفتگو كنيدسالمت ديگر فراگيران درباره اين فعاليت از جمله نكات زير با 
  بلند به گوش داخلي منتقل شوندهاي  تنها صدا  ●
  شنوند  ميصدا را به صورت خفه  ●
 گوش ممكنه احساس بسته شدن داشته باشه  ●

  
  هوايي ماستوئيد هاي سيستم سلول 4,3

 و  بوده هوا   داراياستخواني  هاي    ماستوئيد سيستمي از سلول   . پشت گوش مياني قرار گرفته و پر از هواست        استخوان ماستوئيد   
به عنـوان   هوايي ماستوئيد   هاي    هوا بوده و سيستم سلول    سلولهاي پر از    هر دوي اين مناطق پر از       . به گوش مياني متصل است    

  .  شود  مي متعادل شدن تغييرات فشار هوا در گوش ميانيباعثد كه نكن  ميشمخزن هوايي ايفاي نق
  
  گوش داخلي   . 5 

  .گوش داخلي از دو بخش تشكيل شده است
 است شنوايي و مسئول را دريافت كرده كه ارتعاشات صوتي شنوايي حلزون  
  استدر انسان  تعادلكه مسئول  دهليزيسيستم. 

 
  

  دهد؟  ميچه اتفاقي رخدر حلزون گوش : شنوايي 5,1
مويي هايي     سلول .مويي كوچكي پوشيده شده است    هاي     كه با سلول    است غشاي نازكي  شاملپر از مايع است و      حلزون گوش   

 مـويي هـاي   ايـن اتعاشـات بـه سـلول    . شـود   مـي سبب ارتعاش مـايع ها  ارتعاشات استخوانچه. به عصب شنوايي متصل هستند   
 امتـداد سپس اين عالئم عصبي در      . كنند  مي عاشات صوتي را به عالئم عصبي ظريفي تبديل       مويي اين ارت  هاي     سلول .رسند مي

 بـه شـكل صـداهايي كـه مـا         را   در مغز منطقه مشخصي وجود دارد كه عالئـم عـصبي             .شوند  مي ارسالعصب شنوايي به مغز     
  .خواهد شدنوايي  شنوايي يا ناشآسيب  يا عصب شنوايي سبب شنوايي آسيب حلزون .كند  ميشنويم تفسير مي
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  9فعاليت 
  

  
  

دي سالمت بخواهنياز مراقب
 داخلي هر بخش از گوش حينام صح

  سندي بنودياگرامهاي   برچسبرويرا 

 ني با مراقبتي فعالني ادرباره   
 .ديسالمت گفتگو كن

  استخوانچه ها  حلزون شنوايي  ب شنواييعص

  گوش خارجي  گوش مياني  گوش داخلي

  الله گوش

  مجراي شنوايي

 پرده گوش
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  ؟ چگونه استشنويم  ميا آن راصدا از خارج گوش تا زماني كه ممسير عبور 
  

  .نشان دهيدروي پوستر نماي گوش را صدا حركت  مسير 
  .گفتگو كنيد حركت صدا مسيردرباره فلوچارت 

  
  .رسند  مي به الله گوشصوتيارتعاشات 

  .كند  مي گوش هدايتمجرايارتعاشات صوتي را به سوي الله گوش اين 
  .شوند  ميرسند و سبب ارتعاش آن  ميارتعاشات صوتي به غشاي پرده گوش

  .شود ميها  لرزش پرده گوش سبب لرزش استخوانچه
  .شوند  ميلرزند و سبب ارتعاش مايع در گوش داخلي ميها  استخوانچه

  .يابند  ميانتقال گوش مويي در حلزونهاي  اين ارتعاشات به سلول
  .كنند  ميعصبي تبديلهاي  نشانهاين ارتعاشات را به  موييهاي  سلول

  شوند  ميارسال عصب شنوايي به مغز امتدادعالئم عصبي در 
  .شوند  ميشنويم تفسير  ميدر مغز عالئم عصبي به شكل صداهايي كه ما

  
  10فعاليت 

  .ا در گوش را تكميل كنندبخواهيد نماي مسير حركت صدمراقبين سالمت از 
  :گفتگو كنيد و در صورت نياز از نكات زير استفاده كنيدمراقبين سالمت درباره اين فعاليت با 

  تشكيل شده استهايي  فهم اين موضوع كه گوش از چه قسمت  ●
  .گوش به درستي كار كندهاي  فهم اين موضوع كه براي اينكه فرد به خوبي بشنود بايستي همه قسمت  ●
  مختلف گوش در يك نماهاي  شناسايي و نامگذاري قسمت  ●
مختلف گوش بـه بيمـاران روي يـك نمـا بـه منظـور تـشريح مـشكالت و                    هاي    قابليت توضيح و نشان دادن قسمت       ●

  با وضوح بيشترها  درمان

  
   مراجعه كنيد4 و 3هاي  پوستر فعاليت/ دياگرامبه 
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  دهليزيسيستم : تعادل  5,2
 دهليزيمويي مختلفي در سيستم     هاي    سلول. شود  مي حركات سر ما سبب حركت مايع     .  از مايع است    نيز پر  دهليزيسيستم  

در مايع را دريافت كرده و آن را بـه          مويي هرگونه حركت    هاي    اين سلول . وجود دارد كه همگي به عصب تعادل متصل هستند        
 مغـز داراي منطقـه مشخـصي        .شـوند   مي ارسالمغز  اين عالئم عصبي در امتداد عصب تعادل به         . كنند  مي عالئم عصبي تبديل  

  .شوند  ميكنيم تفسير  ميعالئم عصبي به شكل حركاتي كه ما احساساست كه در آنجا 
عملكـرد  بـه   بينـيم،     مـي  سر به اطـراف   بر آنچه كه هنگام حركت      چشمان خود   نمودن   متمركزو نيز براي    براي حفظ تعادل      

نفـوذ كـرده    عفونتي وجود داشته باشد كه به گوش داخلـي          ها     كه در يكي از گوش      در صورتي  . نيازمنديم سمتطبيعي هر دو    
در صـورت التهـاب     . گيجـي خواهـد كـرد     شود و بيمار احساس       مي آسيب  دچار   دهليزي عملكرد سيستم    آن سمت ، در   باشد

 كـه همـه چيـز    كنـد   مـي كنـد و حـس     مـي  هنگامي كه بيمار احساس گيجي    . عصب تعادل، نيز اتفاق مشابهي رخ خواهد داد       
  .گوييم كه دچار سرگيجه شده است  ميچرخد  ميدورتادورش

 
  يعصب صورت. 6

 عضالتدر خصوص اعصاب و     دانش نسبي   مراقبين سالمت   بايستي مطمئن شويد كه     
صـورت   طـرف در هر   . شوند  مي عضالتحركت  شوند    مي برخي از اعصاب سبب   . دارند

بتوانند منقبض  ن طرف صورت    آ عضالتشود    مي  كه سبب  تنها يك عصب وجود دارد    
 عفونت در گـوش ميـاني     . شود  مي  ناميده يعصب صورت تحت عنوان   اين عصب،   . شوند
عصب صـورتي از طريـق      . شود) صورت عضالتفلج  (فلج عصب صورتي    تواند سبب    مي

  .شود  ميوارد گوش ديواره بين گوش مياني و گوش داخلي در استخواني يمجراي
  
  
  
  
  
 
  

 اي شخص ممكن است به صورت موقت ند،ي بببي صدمه آساي عفونت لي از گوش به دل كه هر قسمتيدر صورت
 . شوديي  شنوابي دچار آسيدائم
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 پس آزمون

  نمي دانم  نادرست  درست  ها سوال
      ✓  .پوشاند  ميپذير است و پوست آن را ه شده است، انعطافالله گوش از غضروف ساخت

   ✓     گوش را پر كند مجرايتا كند   مي را ايجادجرم گوش زبانه گوش
 گوش طبيعي يك لوله مستقيم به همراه پوششي مرطوب مانند پوشـش داخـل               مجراي

 ✓    دهان است
  

     ✓   گوش قرار گرفته استمجرايپرده گوش در انتهاي 
 هـدايت ) اندام شـنوايي  (ارتعاشات صوتي را از پرده گوش به حلزون گوش          ها    استخوانچه

     ✓  كنند  مي

     ✓  كند  مياستاش فضاي گوش مياني را به پشت بيني متصلشيپور 
    ✓    كند تا درست بشنويم  مي است كه به ما كمكمخاطفضاي گوش مياني پر از 

اند كه ارتعاشات صـوتي بـه        رار گرفته مويي ق هاي    سلول) اندام شنوايي (در حلزون گوش    
     ✓  كنند  ميعالئم عصبي تبديل

     ✓  .شود  ميميده نادهليزيبخش تعادل، سيستم 
     ✓  شود  ) فلج عصب صورتي(تواند سبب صورت فلج   ميعفونت گوش

        نمره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  
  

  2بخش                                                    
  علل و پيشگيري: ناشنوايي شنوايي و آسيب                    

 
  
  :د بتوانندسالمت باي مراقبت كارشناساندر پايان اين بخش   

  و توضيح دهندتعيينشنوايي را آسيب علل شايع .  
  كنندتشربح شنوايي را آسيبعوامل خطر .  
 يح دهند شنوايي را توضآسيب ازكننده  اقدامات پيشگيري.  
  شنوايي را توضيح دهندآسيب انواع مختلف.  
  شنوايي را توضيح دهندآسيبسطوح مختلف .  
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  س آزموندستورالعمل پيش آزمون و پ
 . يافتـه اسـت يـا خيـر        ارتقـاء مراقبين سالمت    دانشبا تكميل اين بخش     ارزيابي اين موضوع است كه آيا       هدف از اين فعاليت     

 بـه سـواالت پـيش آزمـون پاسـخ         مـراقبين سـالمت     پيش از آغاز اين بخش،       .سواالت پيش آزمون و پس آزمون يكسان است       
 بـه سـواالت پـس آزمـون پاسـخ         مـراقبين سـالمت     در پايان اين بخش     . شوند دهي نمي  ين مرحله نمره  سواالت در ا  . دهند مي
نمرات آنها را يادداشت    . دهي كنند  هايشان را براي هر دو آزمون نمره        با آنها بررسي كنيد و آنها پاسخ       كليه سواالت را   .دهند مي

ـ         سالمت   مراقبيناگر نمرات پيش آزمون باال بودند پس        . كرده و دو نمره با هم مقايسه كنيد        ش پيش از شروع ايـن بخـش دان
  .اند اما دانش آنها بايستي همچنان افزايش پيدا كند خوبي در زمينه اين موضوع داشته

  

  پيش آزمون
  دانم نمي  نادرست  درست  ها سوال
        . شنوايي همواره بدين معنا است كه شخص ناشنوا استآسيب

       ناشنوايي بيماري ارثي نيست
       .شود ممكن است درست صحبت كردن را ياد نگيرد  ميمتولدكودكي كه ناشنوا 

 عـادي تواننـد بـه صـورت         مـي   درصورتي كه از سمعك استفاده كنند      كم شنوا همه افراد   
       بشنوند

        شنوايي وجود داردآسيب سطوح متفاوتي از 
 نزديـك گـوش وي      صـحبت حتي اگر   شنوايي متوسط بدين معنا است كه شخص        آسيب  
       را بشنود   آنتواند نميزده شود، فرياد 

         شنوايي شودآسيبتواند سبب   ميگوش مورد غفلت قرار گرفتههاي  عفونت
 به وسيله صداي بلند، همواره بهبود     ) اندام شنوايي  (مويي حلزون گوش  هاي    آسيب سلول 

       .يابد مي

تواننـد    مـي  شـوند برخي از داروها هنگامي كه بيش از يك دوره زماني مشخص اسـتفاده              
       شنوايي شوندآسيب سبب 

      . شنوايي پيشگيري كندآسيب تواند از   ميواكسيناسيون عليه سرخك، اوريون و سرخجه
        نمره

 
  آمادگي
  مراقب سالمت راهنماي آموزش و )بهورز، كاردان، كارشناس( سالمت ينمراقب محتواي آموزشي ويژه فهممطالعه و  
 ها واژهست  فهرآشنايي كامل با  
 اهداف هر بخشمطالعه و فهم   
 تعداد كافي از سواالت پيش آزمون و پس آزمونتكثير   
 مراقب سالمتراهنماي آموزشكافي از كتاب هاي   نسخهتكثير   
 پيش آزمون و پس آزمونهاي  ف و دستورالعملاهدا درك  
  مراقب سالمتآموزشكاغذ سفيد، مداد و پاك كن براي   
 نياز هر بخش وردمهاي  پوسترها و برچسب  
 وايت بورد و ماژيك/ تخته سياه و گچ  
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  نمادها
  راهنمايي مربي با يا گروهها در          بحث
  بنويسيد خودهاي  ايده يا         پاسخ

  فعاليت يك در         شركت
           روي پوستر قرار داده شود

  
مراقبين سـالمت بايـستي بـه    . گيرد، نشان داده شوند   مي بحث قرار  پوسترها بايد هنگامي كه قسمت مشخصي از گوش مورد        (

 ) در محل صحيح روي پوسترها سوق داده شوندها  سوي قرار دادن برچسب

  
  شناسي واژه

  مشاوره ژنتيك  )وراثتي(علل ژنتيكي   شنواييآسيب 
عفونـت ويروسـي،    (علل دوران بـارداري       كننده شنوايي ناتوانآسيب 

 ســرخجه، ســيفليس، داروهــاي آســيب 
  رسان به شنوايي

  واكسيناسيون/ سازي ايمن

نـوزاد نـارس، زايمـان       -حين تولـد   علل    آسيب  بدون ـ هنجارشنوايي 
  يرقان/سخت، زردي

  اقدامات پيشگيري كننده

ســرخك،  (دوران كــودكيهــاي  بيمــاري   شنوايي خفيفآسيب 
  )اوريون، مننژيت

  خويشاونديهاي  ازدواج

پچ پـچ كـردن،     /صحبت آهسته (صحبت    شگوهاي  عفونت   شنوايي متوسطآسيب 
  صحبت معمولي، صحبت با صداي بلند

  سمعك  آسيب زا براي شنواييداروهاي    شنوايي شديدآسيب
  سالمندي  صداي بلند   شنوايي عميقآسيب

  خواني لب  اشاره زبان   ناشنوا-ناشنوايي 
  
  شنواييآسيب . 1

   شنوايي چيست؟آسيب منظور از 1,1
 آسـيب  .شنوايي است آسيب  شنوايي طبيعي نباشد، مبتال به       با   افراد مثل  اصوات گفتاري   به شنيدن  هنگامي كه شخصي قادر   

  :شود  ميبندي ي تقسيمح مختلفوسط به شنوايي
  شنود  ميرااي  محاوره گفتارفردي كه به سختي  
 شنود  ميفردي كه به سختي صداهاي بلند را  
 شوند را بشنود  ميل گوش فرياد زدهكه داخهايي  واژهتواند برخي از   مي تنهافردي كه  
 شوند را بشنود  ميكه فرياد زدههايي  واژهتواند  فردي كه حتي نمي.  

 .دنشو  مي، مبتال به ناشنوايي يا ناشنوا ناميدهدنشوند را بشنو  ميكه فرياد زدههايي  تواند واژه دي كه حتي نميافرا

  
  



 32 ييهاي اوليه گوش و شنوا مراقبت 

  چيست؟كننده   شنوايي ناتوانآسيبمنظور از  1,2
باشد كـه   هايي     بلند يا واژه   اصوات گفتاري قادر به شنيدن    تنها    كه شخص  شود  مي ناميدهكننده    شنوايي ناتوان آسيب   ميهنگا

  كـه  هنگـامي  .دنشـوند را بـشنو      مـي  كه فريـاد زده   هايي    د حتي واژه  نتوان مينهمچنين اين افراد    شوند    مي فرياد زده براي آنها   
در كننـده      شنوايي نـاتوان   آسيب .هستندكننده    شنوايي ناتوان آسيب   مبتال به    شنوند  مي رااي    محاورهگفتار  كودكان به سختي    

 زبـان آمـوزي    و   مناسـب  گفتـار    حس شنوايي عامل حياتي و پراهميـت در تكامـل         چرا كه    است از بزرگساالن    بيشتركودكان  
 .شود  ميمحسوبكودكان 

  
  ؟باشند  مي چهشنواييهاي  آسيب انواع مختلف 1,3

  يي هدايتي شنواآسيب. 1
بنـابراين  .  گوش يا گوش ميـاني باشـد       مجراي شنوايي در    آسيبكننده    شود كه مشكل ايجاد     مي  هنگامي استفاده  اين اصطالح 
 آن را نتـوان     برطرف شود يا اگر   مناسب  تواند با درمان      مي اين مشكل اغلب   .شود  مي دچار اختالل گوش داخلي   به  هدايت صدا   

 .كردكمك توان با سمعك به بيمار   ميكردبرطرف از طريق راههاي طبي و يا جراحي 

  
   شنوايي حسي عصبيآسيب .2

عصب شنوايي يا گاهي اوقـات   گوش يا حلزون شنوايي در آسيبكننده  شود كه مشكل ايجاد  مي اصطالح هنگامي استفاده  اين  
. گيـرد   مـي  نوايي منشا عصب ش  از   "عصبي" است و بخش     "اندام حسي " كه   شنوايي از حلزون    "حسي"بخش  .  باشد در هر دو  
  .استفاده قرار گيرد تجويز و مورداين گونه افراد تواند براي كمك به شنوايي   ميسمعك

  
   شنواييآسيبعلل . 2

  علل قبل و حين تولد2,1

 اولين گروه از علل مادرزادي، علـل        .وجود دارند  كودكتولد   از   پيشعلل مادرزادي، عللي هستند كه       -)ارثي(علل ژنتيكي   
 آنچـه كـه مـا از         كه  هستند )از مادران (يا تخمك   ) از پدران (اسپرم  هاي    ساختارهايي بر روي كروموزوم   ها    ژن. ي هستند ژنتيك

  .كنند  ميبريم را تعيين  ميوالدين خود به ارث
  داده شود انتقالخانواده يك هاي  طي نسلتواند در   مي شنواييآسيب. 

 
ايجـاد نمايـد     تداخل   كودك رشد و نمو     درافتند و   بياتفاق   حين بارداري  دتوانن  مي  كه رخدادهايي -مشكالت حين بارداري  

   .:شامل
 ويروسيهاي  ، ساير عفونت)سرخك آلماني(سرخجه  -حين بارداريهاي  بيماري  
 سيفليس-منتقله جنسيهاي  بيماري   
  آسيب برسانندجنين توانند به شنوايي   مي در حين بارداري دريافت شوند،اگرداروهايي كه.  

  .شود  ميآسيب به نوزاددهد و سبب   ميرخدادهايي كه حين تولد يا بالفاصله بعد از تولد رخ -شكالت حين تولدم
 تولد زودرس  
  حين تولد شودكمبود اكسيژن دچار هنگامي كه نوزاد و تولد سخت   
 زردي پس از تولد 
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  1 فعاليت
 عالمـت بزننـد و       شنوايي شود را   آسيبتواند سبب     مي نندك  مي بخواهيد برخي از مواردي كه فكر     سالمت  فراگيران مراقبت   از  

  .بنويسند
  

  :صحيحهاي  برخي از پاسخ
  سن باال
  ي گوششديدهاي  عفونت
  مننژيت

  ضربه به سر
  كار در محيط پرسروصدا

  شنوايي ارثيآسيب 
  )TB (سلدرمان 

 .گفتگو كنيدمراقبين سالمت درباره اين فعاليت با 

  
  :ت پيشگيري كنندهعوامل خطر و برخي از اقداما

                       در  .متولـد شـوند   در صورتي كه والدين ناشنوا به دنيا آمده باشند اين خطر وجود دارد كه فرزندان آنهـا نيـز ناشـنوا
  . داشتخواهند  مشاوره نياز به داشته باشندصورتي كه چنين والديني قصد بچه دار شدن 

  انـدام شـنوايي   تكاملتواند به   ميا كه اين بيماري بيماري سرخجه در حين بارداري يك عامل خطر است چر   ابتال به 
  .در گوش داخلي آسيب بزند

 باردار بايستي در زمينه بيماري سيفليس غربالگري شده و در صورت نياز درمان شوندهاي  خانم.  
  در مـواردي كـه     بـه جـز   د  نطول بارداري اسـتفاده شـو      نبايد در    وارد كنند توانند به شنوايي آسيب       مي داروهايي كه  

  .شوند  ميشناخته) اتوتوكسيك(داروهاي سمي براي گوش اين داروها تحت عنوان . نمايدپزشك تجويز 
       بايد تحت نظارت انجام ها  ارائه شده و زايمان   بدقت  بايد   بارداري   و در حين  بارداري  از  مراقبت مناسب و صحيح پيش

  .شود
 داده شوند ارجاعممكنبايستي جهت تشخيص و درمان  نوزادان مبتال به زردي . 

  

  : شنواييآسيب ساير علل 2,2
  دوران كودكيهاي  بيماري
 سرخك، اوريون، مننژيت  

  گوشهاي  عفونت
 دن، گوش مياني يا گوش داخلي شوشنوايي مجرايد سبب مشكالتي در نتوان ميها  عفونت  

  )داروهاي اتوتوكسيك (وارد كنندتواندن به شنوايي آسيب   ميداروهايي كه
 مانند استرپتومايسين و جنتامايسين هايي آنتي بيوتيك  
 داروهاي ضدماالريا مانند كينين و كلروكين 

  سروصدا
 كار با ماشين آالت پرسروصدا، موسيقي بلند، انفجار  
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  اتتصادف
  شنوايي شودآسيب تواند سبب   ميضربه به گوشضربه به سر يا  

  سن باال
 ًرود  ميدر آنها باالترشنوايي آسيب اع برخي از انوابتال به د رو  ميترباالافراد سن وقتي  معموال.  

  جرم گوش
  شنوايي در هر سني شودآسيب تواند سبب  ميجرم گوش به علت شنوايي مجرايمسدود شدن . 

  گوش چسبناك
  در كودكان استناشي از عفونت  شنوايي آسيبگوش چسبناك يكي از علل شايع  

  ازدواج فاميلي
        نزديـك تـر    نـسبت  افرادي با    نسل اول يا دوم يا گاهي بين      هاي    موزادهعازدواج بين خويشاندان نزديك، معموال بين  

 .باشند  ميعامل كم شنوايي كودكان

 
  : كمتر شايع و برخي اقدامات پيشگيرانهعوامل خطر

  شـنوايي   آسـيب   تـوان از      مـي   نوزادان براي درمان   با ارجاع اين  . تواند به عصب شنوايي آسيب بزند       مي زردي نوزادي 
 . پيشگيري كرد

 سازي   برنامه گسترده ايمناجرايتوان از طريق   ميرادوران كودكي هاي  عفونت)EPI (در كشورها پيشگيري كرد. 

  پيشگيري كندتواند از آسيب به گوش مياني   ميگوشهاي   عفونتبموقعدرمان. 

 زشك ارائه شودبايستي صرفا در قبال نسخه تجويز شده توسط پتواند به شنوايي آسيب وارد كند   ميداروهايي كه. 

 داده شوندآموزش  درباره اثرات مضر سروصداي بلند بايد جامعه اعضاي. 

 تشويق شوندكاله ايمنيمداوم از  استفاده دوچرخه سواران و موتورسيكلت سواران بايد براي .   
 
  خوب بشنويم؟توانيم   ميچطور. 3

   شنواييآسيببدون  3,1
  .را بشنوند) نجوا( ها توانند پچ پچ  ميافراد با شنوايي طبيعي

 

   شنوايي خفيفآسيب 3,2
گوينده به آنها نزديـك     كه  بشنوند  را تنها در صورتي     ) اي حاورهم(معمول  گفتار    توانند    مي  شنوايي خفيف  آسيب  مبتال به  افراد

  .  شنوايي ممكن است نيازمند سمعك به منظور تقويت صدا باشدآسيب اين سطح از ).  متري1فاصله (باشد 
  

   شنوايي متوسطسيبآ 3,3
فاصـله  (بلند را تنها در صورتي بشنوند كه گوينده به آنها نزديك باشد             گفتار    توانند    مي  شنوايي متوسط  آسيب   افراد مبتال به  

دن بـه راديـو و تلويزيـون مـشكل          آنها در گوش دا    .لب خواني كنند   گفتار   فهماين افراد ممكن است براي كمك به        ).  متري 1
براي اين سطح از     . سخنان معلم مشكل دارند     شنيدن برايكودكان در مدرسه     .را زياد كنند  ميزان صداي آنها    دارند مگر اينكه    

  .  شود  مي استفاده از سمعك به منظور تقويت صدا توصيه،شنواييآسيب 
 

   شنوايي شديدبآسي 3,4
  . كلمات در داخل گوش فرياد زده شودرا بشنوند كهها  صحبتتواندن   مي شنوايي شديد، تنها زمانيآسيب افراد مبتال به
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هـا     صـحبت  يـدن هنگامي كه سمعك در دسترس نباشـد فهم        . الزم است  شنوايي استفاده از سمعك   آسيب  براي اين سطح از     
  . و زبان اشاره استلب خواني  مندنياز

 
  ):ناشنوايي( شنوايي عميق آسيب  3,5

  .شوند بشنوند  ميرا كه فرياد زدههايي  توانند صحبت  نمي حتي)ناشنوايي( شنوايي عميق آسيب افراد مبتال به 
شوند هرگز صحبت كـردن را        مي افرادي كه ناشنوا متولد    .ممكن است سمعك به برخي افراد ناشنوا در فهم كلمات كمك كند           

 بـه   اشـاره لـب خـواني و زبـان         شنوايي   آسيب  براي اين سطح از      .را دريافت كنند  اي    ويژههاي    گيرند مگر اينكه كمك    ياد نمي 
 .منظور برقراري ارتباط ضرورري هستند

  
   .گفتگو كنيد؟ در مورد آن توانند باشند  ميداراي چه سطحي از شنواييها  بچهاين پسر 

   طبيعي نيست زيـرا از سـمعك        آنهاشنوايي 
  .ندنك  مياستفاده

   خفيـف نيـست     آنهـا  شنوايي   آسيباحتماال 
 شنوايي معموالً از  زيرا افراد داراي اين سطح      

  .به سمعك نياز ندارند
   توانـد متوسـط باشـد       مي آنهاشنوايي  آسيب 

 شـنوايي متوسـط     آسـيب افراد مبتال به    زيرا  
 اگر از سـمعك اسـتفاده كننـد خيلـي بهتـر           

  .وندنش مي
   شديد اگر از سمعك استفاده كنند خيلـي بهتـر          شنواييناافراد مبتال به    زيرا   باشد   شديدتواند    مي آنهاشنوايي  آسيب  

   .وندنش مي
   بـا وجـود    معمـوال    افراد مبـتال بـه ناشـنوايي عميـق           باشد چرا كه  ناشنوايي   و يا     عميق تواند  نمي آنهاشنوايي  آسيب

  .توانند بخوبي بشنوند  نمياز سمعكاستفاده 
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   شنوايي شبيه چه چيزي است؟آسيبابتال به .  4
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  گذارد؟  مي تاثيريگفتاراي ه قابليت شنوايي بر آسيبچگونه . 5

. يابـد   مـي  تكامـل سايرين و سپس تالش براي تقليد از آنچه كـه گفتـه انـد               مكالمات  گفتار از طريق گوش كردن      هاي    مهارت
 شـنوايي   آسـيب   اگر آنهـا مبـتال بـه        . گيرند  مي يادوند صحبت كردن را     نش  مي  بيان كلماتي كه از محيط اطرافشان      باكودكان  

شـوند يـا      مي كودكاني كه ناشنوا متولد    .كنند  نمي بيانبه درستي   را  در نتيجه كلمات    وند و   نش  نمي ه درستي باشند كلمات را ب   
هـاي    خاص مهارت هاي    توانند بدون آموزش    نمي  كلمات بدليل نشنيدن ،  شوند  مي  ناشنوا زبان آموزي سن  كه پيش از    كودكاني  

  .اي برقراري ارتباط نياز به استفاده از زبان اشاره دارند اين افراد بر.ندبخش تكامل را زبان آموزي و گفتاري خود
 صداي خـود را     توانند  نمي كنند زيرا   مي بيان ينادرستكلمات را به شكل      شوند    مي شنواييآسيب   كه مبتال به     بزرگساالني

 .  بشنونددرست
  
   شنوايي و ناشنوايي پيشگيري كنيم؟آسيب توانيم از   ميچگونه. 6

   مشاوره ژنتيك6,1
  آنهـا   شـنوايي در خـانواده     آسـيب  مـوردي از   هيچاز بيماران يا والدين آنها بپرسيد كه آيا         . ارثي باشد تواند    مي شنواييآسيب  

تواند از زمـان تولـد        مي آسيباين نوع   . رخ دهد تواند از هر يك از سطوح خفيف تا عميق            مي شنوايي ارثي آسيب   وجود دارد؟ 
  .ندگي ايجاد شودوجود داشته باشد يا بعدها در طول ز

  2فعاليت 
  . هر فراگير مراقب سالمت بايد يك هم گروهي انتخاب كند

 يكي از مراقبين سالمت پشت به هم گروهي خود
پرسد هر   مينشيند و هنگامي كه هم گروهي وي سوال مي

نتايج را در كتاب محتواي . گيرد  ميدو گوش خود را
  .زنند  ميآموزش خود عالمت

دانند كه چگونه به مقدار كافي به   ميطمئن شويد كه آنهام
غضروف زبانه گوش فشار وارد كنند تا مجراي گوش كامال 

  .بسته شود
  .         درباره اين فعاليت با مراقبين سالمت گفتگو كنيد

 خود راهاي  براي آنها توضيح دهيد كه وقتي گوش
يا حتي گيرند مانند اين است كه آسيب شنوايي خفيف  مي

توانند با مشكلي كه   ميآنها. كنند  ميمتوسط را ايجاد
بيماران مبتال به كم شنوايي به آن روبرو هستند را تجربه 

كنند و به اين ترتيب ممكن است متوجه شوند كه لب 
 .تواند به درك كلمات كمك كند  ميخواني

 

  3 فعاليت
 هر فراگير مراقب سالمت، برخي از مشكالتي را كه تصور

مره كند افراد داراي آسيب  شنوايي با آن در زندگي روز مي
  .خود روبرو هستند را بنويسد

     درباره اين نظرات با مراقبين سالمت هم گروهي خود    
  .گفتگو كنيد
  

  :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ
 شود  ميدنبال كردن گفتگوها دشوار  
 كشند  مياز مشاركت در گفتگوها خجالت  
 تواند آنچه را   نمي-تواند دشوار شود  مييادگيري

  .  د دنبال كنندگوي  ميكه معلم
 شناسايي صداها و جهت يابي آنها دشوار است.  

  
 شنوايي در گفتگو مشكل دارند چرا كه افراد مبتال به آسيب

  . را به درستي بشنوندها  توانند صحبت  نميآنها
استفاده از سمعك براي اكثر افراد مبتال به آسيب  شنوايي 

  افرادكند در نتيجه  ميسمعك صداها را تقويت. مفيد است
  .توانند بهتر بشنوند مي
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 چنين . شنوايي هستند  آسيبافرادي كه يك يا هر دو والدشان ناشنوا هستند در معرض خطر بااليي براي ابتال به اين نوع                   
 ي والـدين كـودك ناشـنوا       در مشاوره ژنتيـك خـانواده     . دهيد و مشاوره به پزشك خود ارجاع        معاينه به منظور    ي را بايد  والدين
آنهـا را   ،   نيز منتقل شـود    خانواده كودكان   سايراردي كه اين احتمال وجود دارد كه ناشنوايي ارثي به           در مو  شوند تا   مي بررسي

  .راهنمايي كنند
 

  4فعاليت
 كنـد را    جلـوگيري  شـنوايي و ناشـنوايي       آسيب  كند ممكن است از       مي كه فكر را  برخي از مواردي     سالمت، مراقب فراگير هر

  .يادداشت نمايد
  

  .گفتگو كنيدمراقبين سالمت   سايربادرباره اين نظرات 
  

   :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ
  آلوده دور نگه داريدهاي   را از آبخودهاي  گوش  ●
  .كنند آنها را به درمانگاه ببريد  ميبه محض اينكه كودكان از گوش درد شكايت  ●
  .از صداي بلند پرهيز كنيد  ●
  .دخود فرو نكنيهاي   را در گوشهيچ جسم خارجي  ●
  .اند دوران كودكي واكسينه شدههاي  مطمئن شويد كودكان عليه بيماري  ●
  .دنتوانند به شنوايي آسيب بزنند بايستي صرفا در قبال نسخه تجويز شده پزشك ارائه شو  ميداروهايي كه  ●
  

  گوشهاي   پيشگيري از عفونت6,2
در خانـه،   سـيگاري   افراد  وجود  ،  انوارهاي پر جمعيت  خدر   به ويژه هنگامي كه      تر سال كم سن و  گوش در كودكان    هاي    عفونت

و وقتـي    ، سرفه و سـرماخوردگي    با افراد مبتال به آبريزش بيني     كودكان  ، تماس نزديك    در محيط زندگي  سطح بهداشت پايين    
 در برابر   ككودغذيه با شير مادر به مقاومت        ت .شيوع بااليي دارد   حضور دارند، ) مهدكودك ها (كودكان در مراكز مراقبت روزانه      

 . با شير خود تشويق كنيدكودكتوانيد مادر را براي ادامه دادن به تغذيه   مي.كند  ميكمكها  عفونت

در زمينـه   را  جامعـه   و  هـا     خانوادهبايستي  .  شنوايي شود  آسيب  تواند سبب     مي اند ناديده گرفته شده  گوشي كه   هاي    عفونت
 مداخله زودهنگـام در زمينـه عفونـت گـوش بـه پيـشگيري از                . دهيد آموزشو عوارض بي توجهي به آن را        گوش  هاي    عفونت
   .كند  مي شنوايي كمكآسيب 

  
  بهداشت گوش    6,3

  : داشته باشيددنكات مهمي كه بايد به يا
  كند  ميگوش خودش را تميز - گوش را تميز كنيدمجرايسعي نكنيد.  
  د ممكن است به آن آسيب بزني- نكنيد فرو گوشمجرايدر چيزي را.  
 كنيدمركز يهداشت مراجعه بهگوش خود براي معاينه  - وجود دارد گوشمجرايكنيد چيزي در   مياگر احساس . 
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  واكسيناسيون    6,4
   گـوش در كودكـان     هـاي     به پيشگيري از عفونت   باكتريايي هموفيلوسي و پنوموكوكي     هاي    واكسيناسيون عليه عفونت

  .  به والدين توصيه كنيد كه كودكان خود را واكسينه كنندموجود هستندها  اگر اين واكسن. كند  ميكمك
 شنوايي شوندآسيبتوانند سبب   ميمانند سرخك، اوريون و سرخجههايي  بيماري  .  
 شنوايي شودآسيبتواند سبب   ميمننژيت  .  
  شنوايي شودآسيبتواند سبب   مي)سل (توبركلوزيمننژيت   . 

  
وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش        برنامه واكسيناسيون   هاي    صيهمطمئن شويد كه همه كودكان جامعه طبق تو       

 .شوند  ميواكسينهها   عليه اين بيماريپزشكي

 
 

  : شنوايي كمك كنيمآسيبپيشگيري از برنامه چگونه به 
  ارجاع نوزادان مبتال به زردي نوزادي براي درمان  ●
   در جامعه خود)EPI(سازي  به كارگيري برنامه گسترده ايمن  ●
  گوش به منظور پيشگيري از آسيب به گوش ميانيهاي  ان زودهنگام عفونتدرم  ●
  . در قبال نسخه تجويز شده توسط پزشك ارائه شودصرفاًدارو ، دننزنآسيب به شنوايي فرد  داروهايي كهتجويز اطمينان از   ●
  آموزش جامعه خود درباره اثرات مضر سروصداي بلند  ●
  لت سوارها به منظور استفاده مداوم از كاله ايمني تشويق دوچرخه سوارها و موتورسيك  ●
  

  )اتوتوكسيك(داروهاي سمي براي گوش     6,5
  

  لطفا توجه كنيد
  .برسانندتوانند به شنوايي آسيب   ميداروهايي هستند كه) سمي براي گوش(داروهاي اتوتوكسيك 

  !دنزشك تجويز شوصالحديد پبا بايستي فقط كنند   ميشنوايي آسيب واردبطور بالقوه به داروهايي كه 
مانند جنتامايسين و استرپتومايـسين و داروهـاي ضـدماالريايي          هايي    داروهاي اتوتوكسيك رايج آنتي بيوتيك    

  .و كلروكين هستندكينين مانند 
 .توانند به شنوايي آسيب وارد كنند نيز وجود دارد  ميداروهاي ديگري كه

  
  صداسرو در برابرها  گوشاز محافظت     6,6
 در نهايـت  تواننـد     نمـي  شكنند و   مي  حلزون گوش   در موييهاي    گوش در معرض سروصداي بلند قرار بگيرد، موهاي سلول        اگر  

تجهيـزات  هنگام كار در محيط پرسروصدا، بايستي همواره از         . آيد  مي  شنوايي دائمي به وجود    آسيب  در نتيجه    شوندبازسازي  
   .شودت از شنوايي استفاده محافظ
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   استصنايع كشور شنوايي در آسيب از حد مجاز يكي از علل اصلي باالتر تيسطوح صو
  

تجهيـزات محافظـت از شـنوايي     به كليه كارگراني كه در معرض سروصداي بلند قرار دارند توصيه كنيـد كـه از     
  .استفاده كنند

انجـام  اي  بطـور دوره  مجاز حد از باالتر صوتي شنوايي را براي كارگران مشغول به كار در محيط آسيبغربالگري  
  .دهيد

  .تشويق كنيد مجاز حد از باالتر حفاظت شنوايي و كنترل اصواتن مربوط به يانوافراد را براي اجراي ق
  

  5  فعاليت
هـستند را يادداشـت      اين قبيل اصوات  كننده    توليد منبع كه   اماكنيو  را ذكر كرده     اصوات شديد ع  انوا فراگيران مراقب سالمت  

  .نمايند
  .گفتگو كنيدمراقبين سالمت ديگر ه اين نظرات با دربار  

  :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ
  فلز وجود دارد/ دستگاه برش چوبها  كه در آنهايي  كارخانه

 كار كردن در معادن

  نساجيهاي  كارخانه
  صنايع خانگي كه در آنها چكش كاري زيادي وجود دارد

   مختلفمجالسدر  -موسيقي بلند
 اي تعميرات جاده

 
 

 پيشگيري بهتر از درمان است
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   آزمونسپ
  

  نمي دانم نادرست  درست  ها سوال
    ✓    . شنوايي همواره بدين معنا است كه شخص ناشنوا استآسيب

   ✓    ناشنوايي بيماري ارثي نيست
     ✓  .شود ممكن است درست صحبت كردن را ياد نگيرد  ميكودكي كه ناشنوا متولد

    ✓   توانند به صورت عادي بشنوند  مينوا درصورتي كه از سمعك استفاده كنندهمه افراد ناش
     ✓   شنوايي وجود داردآسيبسطوح متفاوتي از 

 شنوايي متوسط بدين معنا است كه شخص حتي اگر صـحبت نزديـك گـوش وي                 آسيب
  ✓   تواند آن را بشنود   نميفرياد زده شود،

  

      ✓   شنوايي شودآسيبتواند سبب   ميگوش مورد غفلت قرار گرفتههاي  عفونت
 به وسيله صداي بلند، همواره بهبود     ) اندام شنوايي (مويي حلزون گوش    هاي    آسيب سلول 

  ✓   .يابد مي
  

تواننـد    مـي  برخي از داروها هنگامي كه بيش از يك دوره زماني مشخص اسـتفاده شـوند              
     ✓   شنوايي شوندآسيبسبب 

     ✓  . شنوايي پيشگيري كندآسيبتواند از   ميو سرخجهواكسيناسيون عليه سرخك، اوريون 
        نمره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  3بخش                                                    

  رجاعمعاينه، درمان، ا: گوش خارجي                          
  

  

  : مراقبت سالمت بايد بتوانندكارشناساندر پايان اين بخش   
  گوش را نشان دهند الله معاينه مراحل انجام.  
 دنند يا نشان دهنروش استفاده از اتوسكوپ را توصيف ك.  
  گوش را توصيف كنند يا نشان دهندمجرايمراحل انجام معاينه .  
 مشكالت گوش خارجي را توضيح دهند.  
  گوش خارجي را توضيح دهندهاي  بيماريدر زمينه روش درمان يا ارجاع.  

  

اطالعات منـدرج در ايـن      . كليه اقدامات مربوط به معاينه و درمان بايستي توسط پزشك انجام پذيرد           : تذكر
  .باشد هاي گوش مي بخش صرفاً جهت آشنايي فراگيران با معاينه، نحوة درمان و ارجاع در زمينه بيماري
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  پيش آزمون و پس آزمونهاي  دستورالعمل
بهبود يافته اسـت يـا خيـر؟        مراقبين سالمت   ت كه آيا با تكميل اين بخش آگاهي         هدف از اين فعاليت ارزيابي اين موضوع اس       

 بـه سـواالت پـيش آزمـون پاسـخ         مـراقبين سـالمت     پيش از آغاز اين بخش،       .سواالت پيش آزمون و پس آزمون يكسان است       
 ت پـس آزمـون پاسـخ      بـه سـواال   مـراقبين سـالمت     در پايان اين بخش     . شوند  نمي دهي سواالت در اين مرحله نمره    . دهند مي
نمرات آنها را يادداشت    . دهي كنند  هايشان را براي هر دو آزمون نمره        با آنها بررسي كنيد و آنها پاسخ       كليه سواالت را   .دهند مي

پيش از شروع ايـن بخـش دانـش         مراقبين سالمت   اگر نمرات پيش آزمون باال بودند پس        . كرده و دو نمره با هم مقايسه كنيد       
  .اين موضوع داشته اند اما دانش آنها بايستي همچنان افزايش پيدا كندخوبي در زمينه 

  
   آزمونيشپ

  نمي دانم  نادرست  درست  ها سوال
تواند عفونـت     مي در قسمت جلويي الله گوش خود دارند كه       برخي از افراد سوراخ كوچكي      

       كند

       شود  مياست كه براي معاينه الله گوش استفادهاي  اتوسكوب وسيله
        گوش را ببينيدمجرايبتوانيد داخل بايد الله گوش را به سمت جلو بكشيد تا 

توانند عفونت را روي پوست اللـه گـوش خـود             مي كودكاني كه روي بدن خود زخم دارند      
  پخش كنند

     

       تواند سبب اوتيت خارجي شود  ميشنا كردن در آب آلوده
        آن را خارج كردشود و همواره بايد  نمي گوش خارجمجرايجرم گوش به خودي خود از 

        خارج كرد گوش مجراي را بايد ازاجسام خارجي 
       شود  ميجرم سفت شده گوش در آب حل

       شود  ميدرمانها  اوتيت خارجي با آنتي بيوتيك
         حتما بايد شنوايي وي را بررسي كنيدزماني كه بيمار گوش بدشكلي دارد

        نمره
  

  آمادگي
 محتواي آموزشي و كتاب )بهورز، كاردان، كارشناس(مراقبين سالمت آموزش  راهنماي مطالعه و فهم  
 ها واژه فهرست مطالعه و فهم  
 اهداف هر بخشمطالعه و فهم   
 تعداد كافي از سواالت پيش آزمون و پس آزمونتكثير   
 محتواي آموزشيكافي از كتاب هاي   نسخهتكثير  
  مراقبين سالمت پاك كن براي كاغذ سفيد، مداد و  
 موردنياز هر بخش هاي  پوسترها و برچسب  
 وايت بورد و ماژيك/ تخته سياه و گچ  
  يدكيهاي  ريمختلف و باطهاي  در اندازههايي   اسپكولوممجهز بهكسب مهارت كار با اتوسكوپ  
  ،تميزكننده، حوله ضدعفونييا مايع صابون ظرف آب   
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  نمادها
  راهنمايي مربي با يا گروهها در          بحث
  بنويسيد خودهاي  ايده يا          پاسخ

  فعاليت يك در          شركت
              روي پوستر قرار داده شود   

مراقبين سـالمت بايـستي بـه    . گيرد، نشان داده شوند   مي بحث قرار  پوسترها بايد هنگامي كه قسمت مشخصي از گوش مورد        (
 ) ر محل صحيح روي پوسترها سوق داده شونددها  سوي قرار دادن برچسب

  
  واژه شناسي 

  ها آنتي بيوتيك  طبيعي گوش مجراي  طبيعي گوش الله  الله گوش
  عفونت قارچي  اتوسكوپ  گوش مجراي  عفونت پوست

  گوشهاي  قطره  اسپكولوم  گوش جرم  گوش الله عفونت
  تخليه و برش  ها باطري  خارجي جسم  پري اوريكوالر سينوس
  سرنگ  المپ  خارجي اوتيت  گوش لهال بدشكلي

اللـه  ناهنجاري ناشـناخته    
  گوش

 مجـراي  ناشـناخته  ناهنجاري
  گوش

  ارجاع  كننده ضدعفوني پماد

      ديابتي  گوش بهداشت
  

  معاينه گوش .1
  1فعاليت 

  
   .به خاطر آن گوش بايد معاينه شود را بنويسدكند   ميتصور كه عللي را فراگير مراقب سالمت

  
  .گروه و مربي خود گفتگو كنيدديگر خود با اعضاي  نظراتدرباره 

  
   :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ

  كسب اطمينان درباره طبيعي بودن گوش   ●
   در گوشب اطمينان درباره عدم وجود عفونتكس  ●
  قابل رويت گوش وضعيت طبيعي دارند هاي  بررسي اين موضوع كه آيا همه بخش  ●
  تواند تشخيص داده و درمان كند  مي سالمتمراقببيماري يا اختاللي كه   ●
  بررسي اين موضوع كه آيا هيچ بخشي از گوش متورم و قرمز است  ●
  آسيب جستجوي هر گونه   ●
  براي تصحيح عملكرد نادرست بخشي از گوش كه وضعيت طبيعي ندارد  ●
 به پزشك ارجاع داده شوندبيمار بايد تعيين مواردي كه نياز دارند   ●
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   الله گوشمعاينه  1,1
  2 فعاليت

بايـد يـك هـم گروهـي         سالمت   رانيفراگتوانند ببينند؟     مي كنند چه چيزي را     مي الله گوش را معاينه   سالمت   فراگيرانوقتي  
اطمينان حاصل كنيـد كـه ايـن فعاليـت را در ميـزان روشـنايي                . انتخاب كرده و الله گوش و ناحيه اطراف آن را معاينه كنند           

  . مناسبي انجام دهند
  :ش، به سواالت زير نيز پاسخ دهندهنگام معاينه هر گو سالمت رانيفراگ  

    گوش راست      گوش چپ              معاينه الله گوش  
  خير  بله    خير  بله                

   گونه عفونتي در پوست اطراف گوش يا در الله گوش وجود دارد؟هرآيا   
  آيا الله گوش متورم و ملتهب شده است؟  
  يبي در الله گوش وجود دارد؟آيا هيچ گونه آس  
  ؟شود  ميمالحظهآيا سوراخ كوچكي در قسمت جلويي الله گوش   
  ؟باشد  ميداراي ترشح و عفونيآيا اين سوراخ   
  ؟باشد  ميدچار ناهنجاري آيا الله گوش  

  شود؟  ميالله گوش آبسه ديده روي   آيا
  ؟ستي آن چديدان  نمي وجود دارد كه شماي عادري غيزي چايآ  

    آيا الله گوش طبيعي بنظر ميرسد؟
   آيا اصوال الله گوش تشكيل شده است؟

اي هـر بخـش    ايـن روش يكـسان بـر      . بگيرند كه در زمان معاينه گوش از آن استفاده كنند          بايد روشي را فرا    سالمت   فراگيران
  .شود  ميبا سواالت متفاوت براي هر بخش استفاده گوش اما همراه

؟ تا زماني كه    خيريد بتوانند هر بخش را ببينند و تصميم بگيرند كه آيا آن بخش وضعيت طبيعي دارد يا                   با فراگيران سالمت   
 باشـد پـس پاسـخ       "خير"آنها به همه سواالت     هاي    اگر پاسخ . تجربه كسب كنند آنها بايد سواالت را يك به يك بررسي كنند           

  . باشد"بلي" بايد "يعي دارد؟آيا الله گوش وضعيت طب"كند،   ميكه مطرحآنها به سوال آخر 
نـد كـه ايـن بيمـاري يـا           باشد پس آنها بايد بيشتر دقت كنند و تالش كنند تصميم بگير            "بلي"اگر پاسخ آنها به همه سواالت     

توانند تـشخيص داده و       مي بينند چه چيزي است؟ آنها بايد تصميم بگيرند كه آيا اين بيماري يا ناهنجاري را                مي ناهنجاري كه 
  .به پزشك خود ارجاع دهند  نند يا بايد آن را درمان ك

 .كه در زمينه مراقبت اوليه گوش نياز دارند به دست خواهند آوردرا اي  تجربهفوق هاي  با تمرين فعاليتفراگيران سالمت 
  

  مشكالت الله گوش .2
      عفونت پوست2,1

در . شـايع اسـت    پوسـتي هـاي     عفونـت يـدايش   پ بهداشت فردي را به خوبي رعايت نكننـد،          هنگامي كه كودكان و بزرگساالن    
 روي بدنـشان    بـر  موجـود هـاي     زخـم ديگـر    يا پس از دست زدن به        صورتي كه آنها گوش خود را با ناخن آلوده انگشت دست          

يـا شستـشو در     اطفـال   بـازي كـردن      . شود انتقال داده در پوست اطراف گوش يا در الله گوش         تواند    مي ، عفونت خراش دهند 
   .تواند سبب عفونت الله گوش شود  ميراكدهاي  آب
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  عفونت الله گوش   2,2

غـضروف زيـر    همچنـين    پوست بلكه    تنها نه   -وقتي كه الله گوش به خودي خود        
، نـوعي   اين عفونـت  . شود  مي متورم  الله گوش ملتهب و    عفونت كند، كل   –پوست  

توانـد بـا      مـي  اللـه گـوش   . عفونت جدي به خصوص در افراد مبتال به ديابت است         
  .چنين عفونتي دچار بدشكلي شود

  
  
 
 

   به الله گوشضربه   2,3
 ضـربه بـه     .تواند به الله گوش آسيب وارد كند و سبب بدشكلي آن شـود              مي ضربه

  . مسدود شدن كامل آن شودتواند سبب  ميشنوايي مجرايورودي 

  
  
  
  
  
 

  كوچك در قسمت جلويي الله گوشاي   حفره-سينوس بناگوشي   2,4
توانند عفونت كرده و سبب آبـسه         مي آنها.  رواج دارد  ر برخي از نواحي   داين مشكل   

  .شوند
  
  
  
  
  
 

  الله گوشهاي    ناهنجاري 2,5
 گـوش   مجرايبه ويژه هنگامي كه منفذي در        شايع نيستند اما     اللههاي    ناهنجاري

 شنوايي بيماران مبتال به     .ايجاد كنند  شنواييآسيب  توانند    مي وجود نداشته باشد،  
  . بايستي مورد ارزيابي قرار گيردجاري الله گوشناهن

 وجـود داشـته     )بدشـكلي مـادرزادي   (د در هنگام تولـد      توانن  مي اللههاي    ناهنجاري
بدشـكلي   (توانند به دنبال ضـربه يـا عفونـت          مي يافقدان الله گوش و      مانند   باشند

 . به وجود آيند)اكتسابي
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  ناشناخته است) كننده معاينه(نده كن  ساير مشكالتي كه علل آنها براي بررسي2,6
 . بايد ارجاع داده شودباشدناشناخته ) كننده معاينه(كننده  كه براي بررسيروي الله گوش هر مشكلي 

  
 .خود را در پرونده بيمار يادداشت و ثبت نماييدهاي  هنگام معاينه الله گوش در صورت برخورد با هرگونه مشكلي، يافته

  
  )انجام شود پزشك تحت نظراً صرف(  گوشمجرايمعاينه  .3

  
به نـام اتوسـكوپ     اي    وسيلهاستفاده از    گوش به    مجرايبراي معاينه   

هـايي    اسـپكولوم مجهـز بـه     خاص  اي     اتوسكوپ چراغ قوه   .نياز داريد 
 مجـراي  معاينـه مختلف بـراي  هاي  در اندازه) قيفي شكلاي   وسيله(

ين  يك اتوسكوپ سالم مجهز به چند      مطمئن شويد كه   .استگوش  
وجـود  . وجـود دارد   بـراي اسـتفاده  مختلـف هاي    هزاسپكولوم در اندا  

مطمـئن  . كنـد   مي چندين اتوسكوپ سالم آموزش را بسيار ساده تر       
 يـدكي و يـك المـپ يـدكي بـراي مـوارد             باطريشويد كه تعدادي    

  . وجود داردضروري
  
پس از استفاده و يك حولـه بـراي         ها    براي شستشوي اسپكولوم  كننده    ضدعفونيو يا يك مايع     ك ظرف آب و مقداري صابون       ي

 آشـنا كـردن  توانيـد از ايـن تـصوير بـراي       ميتوانيد يك اتوسكوپ تهيه كنيد   نمي  در صورتي كه   .خشك كردن آنها الزم است    
  . استفاده كنيدبا اتوسكوپمراقبين سالمت 

  
  ادن روش استفاده از اتوسكوپنشان د
 ؟تاباند  ميروشنينور  آيا المپ آن -اتوسكوپ را روشن كنيد  
 تميز هستندها  لومومطمئن شويد كه همه اسپك.  
  انتخاب كنيدرا  گيرد  ميجاي گوش بيمار دربزرگترين اسپكولومي كه به راحتي.  
 توانيد ببينيد؟  ميآيا با استفاده از اتوسكوپ و اسپكولوم 

  
  
  

           اتوسكوپ        مختلفهاي  اندازه اسپكولوم                  
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  اتوسكوپهاي  رياطب
 شود  ميي خالعي اتوسكوپ سريرطبا. 

 كنيد  مييابد اتوسكوپ را خاموش  ميمطمئن شويد كه وقتي معاينه بيمار پايان.  
  روز  در پايـان     -ممكن است سوراخ شده و تراوش كنند و سبب آسـيب شـوند            در اتوسكوپ باقي بمانند     ها    رياگر باط

  . خارج نماييد آنها را از اتوسكوپ ، در درمانگاهيكار
  

    نشان دهيداستفاده از اتوسكوپ راروش 
     يسـپس بـرا   . ديـ  در دسـت خـود نگـه دار        قلـم اتوسكوپ را مانند 

 دست خـود    ،ي در صورت حركت ناگهان    ماري به ب  بي از آس  يريجلوگ
 .دي دههي تكماريرا به سر ب

    اطمينـان از عـدم حركـت        شـود،   مي بيماري معاينه گوش  وقتي كه
 بـراي جلـوگيري از حركـت        .ضـروري اسـت   يمـار    ب اضافه در سـر     

 گـاهي اوقـات     . بايستي آنها را محكم نگه داشـت       اننوزادكودكان و   
بغـل   آنهـا را در  بايـد كه كودكان را بدون حركت نگه داريد       نبراي اي 

    ).نماي زير(بپيچيد 

     مستقيم  يبه حالت  گوش   مجراي تابكشيد  ديگر به آرامي الله گوش را       با دست
 :قرار گيرد

  الله گوش را به سمت عقب و باال بكشيد-بزرگساالن

    الله گوش را به سمت عقب و پايين بكشيد-كودكان
  گوش، نور را به سمت منفذ گوش بتابانيدمجرايورودي در ابتدا براي بررسي .  
           و بـه آرامـي اسـپكولوم را در داخـل           سپس با استفاده از اتوسكوپ نگـاه كنيـد

   گوش وارد كنيدمجراي
  گـوش وارد نـشويد چـرا كـه نـسبت بـه لمـس             مجرايسمت عميق گوش    به ق 

 حساس است

  
  !ايمني

 گـوش   مجـراي وارد   به مقـدار كـافي       صرفاًنوك اسپكولوم بايد    ،  هاناحيه پشت مو  عمق مجراي شنوايي خارجي در      براي ديدن   
 گـوش آسـيب     مجـراي تر  عميق  بسيار حساس بخش    پوست  ممكن است به    وارد كنيد،   اگر آن را بيشتر به داخل گوش        . شود

پس از معاينه بيمار، بايستي     . شودريزي    و سبب خون   گوش را خراش داده      مجرايتواند پوست     مي  اين مورد   همچنين .برسانيد
 . گوش وارد نشده باشدمجراي آسيبي به پوست  هيچبررسي كنيد كه

  را ببينيد؟ توانيد پرده گوش  مي گوش وضعيت طبيعي دارد؟ آيامجرايآيا .  گوشمجرايبررسي  

 بينيد روي كارت بيمار ترسيم كنيد  ميطرحي از آنچه كه. 
 

اين عمـل از انتـشار عفونـت از         . عفوني نماييد ضد گوش تعويض كرده يا   هر  اسپكولوم را پس از معاينه      ... همواره  
  .كند  مييك گوش به گوش ديگر پيشگيري

 .سعي كنيد ابتدا گوش سالم را معاينه كنيد
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  ي كه اتوسكوپ در دسترس نباشد هنگام-3فعاليت 
    

 هنگـامي كـه     . انجام دهيد   و بحث گروهي   در صورتي كه اتوسكوپ در دسترس نباشد، اين فعاليت را از طريق گفتگو            
  كنند بايستي در جستجوي چه چيزي باشند؟  مي گوش را معاينهمجرايمراقبين سالمت 

  
  :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ

  د؟دار چه چيزي شكايت بررسي اينكه بيمار از  ●
   گوش وجود دارد؟مجرايبررسي اينكه چه مقدار جرم در   ●
   گوش وجود دارد؟مجرايبررسي اينكه آيا عفونتي در   ●
   گوش وجود دارد؟مجرايبررسي اينكه آيا چيزي در   ●
 بررسي اينكه آيا پرده گوش قابل مشاهده است؟  ●

  
    هنگامي كه اتوسكوپ در دسترس باشد-4فعاليت 
 هر دو گوش هم گروهي خود را معاينه         مجراييك هم گروهي انتخاب كرده و سپس با استفاده از اتوسكوپ             سالمت   فراگيران

  . هنگام معاينه هر گوش، به سواالت زير نيز پاسخ دهند. كنند
  

    گوش چپ      گوش راست            معاينه الله گوش
  خير  بله    خير  بله              

   گوش وجود دارد؟مجرايآيا هيچ گونه جرمي در 
   گوش را مسدود كرده است؟مجرايآيا جرم گوش 

   گوش وجود دارد؟مجرايآيا جسمي خارجي در 
  ؟شود  ميديده گوش مجراي از گونه ترشحي هرآيا 

  يا ملتهب شده است؟/  گوش متورم ومجرايآيا پوشش پوستي 
  آيا هيچ چيز غيرطبيعي ديگري وجود دارد كه شما ندانيد آن چيست؟

   گوش وضعيت طبيعي دارد؟مجرايآيا 
  

 "يبلـ " ديـ  با " دارد؟ يعي طب تي گوش وضع  مجراي ايآ" باشد پس پاسخ آنها به سوال آخر         "ريخ"به همه سواالت    ها    اگر پاسخ 
  .باشد

 باشد پس آنها بايد بيشتر دقت كنند و تالش كنند تصميم بگيرنـد كـه ايـن بيمـاري يـا                      "بلي"اگر پاسخ آنها به همه سواالت     
توانند تـشخيص داده و       مي بينند چه چيزي است؟ آنها بايد تصميم بگيرند كه آيا اين بيماري يا ناهنجاري را                مي ري كه ناهنجا

  .درمان كنند يا بايد آن را به پزشك خود ارجاع دهند
  

  .اند، گفتگو كنيد يده اند و هرگونه مشكلي كه داشتهدرباره آنچه كه آنها د
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  توانند ببينند؟  ميكنند چه چيزي را  ميوپ استفادهاز اتوسكمراقبين سالمت وقتي 
  

         طبيعي گوش مجراي
مجراي خارجي گوش يا مجراي خارجي شنوايي كه بصورت طبيعي قابل مشاهده است             

  . شود  ميدر تصوير زير ديده
         

  
  

   جسم خارجي
رد تواننـد وا    مـي  حـشرات . كننـد   مـي  خـود فـرو   هاي    كودكان اغلب اشيايي را در گوش     

  .دهد  مي گوش نشانمجرايرا در اي  شكل زير، تصوير مهره.  گوش شوندمجراي
  
  
  
  
  

  جرم گوش
 گـوش   مجـراي از  جـرم   شود و اين      مي  بسيار زيادي توليد   جرم گوش  برخي از افراد  در  

و سبب ناراحتي    كرده گوش را مسدود     مجرايتواند    مي جرم گوش . شود  نمي آنها خارج 
   . وايي شودن شآسيب يا 
 
 
  
  

  اوتيت خارجي
 اوتيـت خـارجي    .شـود   مي  گوش، اوتيت خارجي ناميده    مجراي پوستي   عفونت پوشش 

 گـوش   مجرايورودي  ) مودار (كوچك در منطقه مويي   اي    تواند تنها به صورت آبسه     مي
توانـد    مـي  ايـن عفونـت    .ديده شود  مجرايبه صورت عفونت بخش عميق تر پوست        يا  

ي از مناطق اوتيت خارجي يكي از علل شايع ترشـح           در برخ . قارچي يا باكتريايي باشد   
حمام در آب آلوده شـايع      به علت است  قارچي  هاي    در برخي مناطق عفونت   . گوش است 

  .دهد  ميگوش را نشان مجراياين تصوير عفونت پوشش پوستي . هستند
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يـا  / مار درج كـرده و    خود را بر روي كارت پرونده بي      هاي    در صورت وجود هرگونه مشكلي در مجراي گوش، يافته        
  .آنرا در دفتر ثبت پايگاه بهداشتي يادداشت كنيد

  
ديگـر   زيـر اسـتفاده كنيـد و مـوارد آن را بـا               چـارت از  .  بيان كنيـد   خالصهاند، به صورت     آموختهمراقبين سالمت   آنچه را كه    

   .نماييدبررسي راقبين سالمت م
  

  زي را ببينند؟هنگام معاينه گوش خارجي ممكن است چه چيمراقبين سالمت 
  

  شود  نمي هيچ گونه ناهنجاري ديده-نگاه كنيدجلو و پشت الله گوش به قسمت      الله گوش طبيعي
  پرده گوش قابل رويت است. شود  نمي هيچ گونه ناهنجاري ديده-از اتوسكوپ استفاده كنيد   گوش طبيعيمجراي

  ممكن است پوست عفونت كرده باشد  اشكال در الله گوش
   الله گوش عفونت كرده باشدممكن است      

  كندتواند عفونت   مي در قسمت جلويي الله گوش سوراخي وجود داشته باشد كهممكن است
  وارد شده باشداي  ممكن است به الله گوش ضربه

   شده باشدناهنجاريممكن است الله گوش دچار 
  شده باشد ايجاد ي مشكالت ديگرممكن است

  شدممكن است الله گوش وجود نداشته با
   گوش با جرم گوش مسدود شده باشدمجرايممكن است     گوشمجراياشكال در 

   گوش وجود داشته باشدمجرايممكن است جسمي خارجي در 
   گوش با ترشحات گوش پر شده باشدمجرايممكن است 

  ممكن است عفونتي قارچي وجود داشته باشد
   گوش عفونت كرده باشدمجرايممكن است پوشش پوستي 
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    5 اليتفع
 و  " سـالمت  خـدمت ارائـه دهنـده     "نقـش   مراقبين سـالمت    يكي از   .  يك هم گروهي انتخاب كند     فراگير سالمت هر     

كند و از     مي بيمار يكي از مشكالت موجود در ليست پايين را انتخاب كرده و آن را توصيف              .  را بازي كند   "بيمار"ديگري نقش   
  . ك بيمار واقعي رفتار كندكند تا دقيقا مانند ي  ميتخيل خود استفاده

كند تا جزئيات را بـر        مي پرسد و سپس از دانش خود استفاده        مي دهنده مراقبت سالمت سواالت بيشتري را درباره مشكل        ارائه
  .بيمار بنويسدگوش  سالمت كارتروي 

 ر ايـن چـارت انجـام      الزم است به آنها نشان دهيد كه چگونه اين كار را با خـط كـشيدن دور هـر يـك از جزئيـات موجـود د                          
  .دهيد مي
  

  : برخي از مشكالت مطرح شده توسط بيمار
  .خورد  مياو نيز به چشمهاي  گوشدر هايي  نيز نشان زخمو در حال حاضر  باشد  ميشيپاداراي زخمي روي بيمار   ●
  .بيمار از روي دوچرخه افتاده و گوشش آسيب ديده است  ●
  .ويي گوش خود دارددر قسمت جلاي  بيمار كودكي است كه آبسه  ●
  .باشد  ميناهنجارياست كه يكي از گوش هايش دچار اي  بيمار نوزاد تازه متولد شده  ●
  .كند فرزندش جسمي را در گوش خود فرو كرده است  ميمادر تصور  ●
  .بيمار در آب آلوده شنا كرده است و در حال حاضر گوشش ترشح دارد  ●
  .خود، احساس گوش درد داردبيمار پس از تالش براي تميز كردن گوش   ●
  

  :توجه كنيد
  : كنيدتبادل نظررا با گروه زير پيش از شروع اين فعاليت، مثال 
بـه عـالوه    .  گوش وي وضـعيت طبيعـي دارد       مجراي الله گوش راست شده است اما        ناهنجاريبيماري پس از ضربه اي، دچار       

  . مسدود شده استجرم گوش گوش چپ اين بيمار نيز به علت مجراي
كنند و براي انجام اين كار از گزينه گوش راست و الله گـوش                مي چارت را تكميل  مراقبين سالمت   پس از اتمام معاينه گوش،      

سـپس آنهـا بايـد نـوع        . كشند  مي  خط "غيرطبيعي"الله گوش وضعيت طبيعي ندارد بنابراين آنها دور گزينه          . كنند  مي شروع
  خـط "ضـربه " و "بعـدا رخ داده " و " اللـه گـوش  ناهنجـاري "هـاي   ها دور گزينـه ناهنجاري را انتخاب كنند و در اين مورد آن        

  .كشند  مي خط"طبيعي" گوش آنها دور گزينه مجراي گوش وضعيت طبيعي دارد بنابراين در مورد مجراي. كشند مي
ارد و خطـي را     كنند كه وضعيت طبيعي د      مي در مورد گوش چپ آنها با بررسي الله گوش شروع         . هر دو گوش را بررسي كنيد     

، و "جـرم گـوش  "، "غيرطبيعـي "هـاي   كننـد و دور گزينـه    مـي  گـوش را معاينـه     مجرايسپس  . كشند  مي دور گزينه طبيعي  
  .كشند  مي خط"مجرايمسدود بودن "

 معاينـه كامـل و جـامعي را انجـام         مراقبين سـالمت     روشي است براي كسب اطمينان از اينكه         كارت سالمت پوش  استفاده از   
  . دهند  نميهيچ چيزي را فراموش نكرده و اشتباه انجامدهند و  مي

دربـاره روش درمـان مـشكالت       . توانند آن را در گروه ارائه دهنـد         مي  را تكميل كردند   بيمارپرونده   سالمت   مراقبهنگامي كه   
  . تبادل نظر شودمختلف گوش با اعضاي گروه 



 52 ييهاي اوليه گوش و شنوا مراقبت 

 

 كارت سالمت بيمار

 : نام و نام خانوادگي :تاريخ

 :سن :جنسيت

 :آدرس

  مشكل بيمار چيست؟
  
 

  گوش چپ
 الله 

  گوش راست
 الله 

 غير طبيعي/ طبيعي  طبيعي غير / طبيعي

 عفونت پوست   پوست عفونت

 عفونت الله گوش گوش الله عفونت

 )عفوني يا غير عفوني(سينوس جلوي گوش  )عفوني غير يا عفوني( گوش جلوي سينوس

 )جزئي يا جدي(آسيب به الله گوش  )يجد يا جزئي (گوش الله به آسيب

 عفونت اثر در تولد از بعد / تولد زمان از( گوش الله شكلي بد
 )صدمه يا

بعد از تولد در اثر عفونت      / از زمان تولد     (بد شكلي الله گوش   
 )يا صدمه

 ساير مشكالت مشكالت ساير

  
 گوش مجراي

  
  گوشمجراي

 غير طبيعي/ طبيعي  طبيعي غير / طبيعي

  مسدود نشدهمجراي/ جرم گوش مسدود شده با مجراي نشده مسدود مجراي/ جرم گوش با شده مسدود جرايم

 جسم خارجي خارجي جسم

 اوتيت خارجي خارجي اوتيت

 عفونت قارچي قارچي عفونت

 ساير مشكالت مشكالت ساير

 
 فـصل  مرور  پس از   درمان بيماران   روش بايستي تكميل كنند، نشان دهنده    مراقبين سالمت   ي چارت سالمت كه      بعد قسمت  

از چـارت زيـر     . بايستي براي درمان بيمار انجام دهنـد، گفتگـو كنيـد          مراقبين سالمت   آنچه كه   درباره   . اين بخش است   بعدي
  .استفاده كرده و آن را با اعضاي گروه بررسي كنيد
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   مشكالت، درمان و ارجاع.   4
  

 مشكل درمان و ارجاع

 الله گوش

 مـاران ي از ب  يبرخـ . كننـده  يو استفاده از پمـاد ضـدعفون      ها     كردن زخم  زي تم قيز طر درمان ا 
  مناسـب  ي كـردن و داروهـا     زيـ درمان بـا تم   .  داشته باشند  ازي ن كيوتي ب يممكن است به آنت   

   .شود  ميپيگيري
  .نمايدمراجعه در مراقبت بعدي  مجدد نهي معاي كه برادي بخواهمارياز ب

  . ارجاع داده شونديستيمن باموارد مز: دي توجه كنلطفا
 

ــطح ــت سـ ــتيعفونـ  - پوسـ
  مربوطهاي  زخم

  به سوراخ كردن گوش

  :ديلطفا توجه كن
در صـورت   .  فـورا ارجـاع داده شـوند       يستيـ  با يماراني ب نيچن.  است ي جد ي مورد عفونت  نيا

 ممكـن اسـت     مـاران ي ب نيـ  از ا  يبرخ.  شروع شود  ماري ب ي برا كيوتي ب ي آنت دي با ريوجود تاخ 
  . شودي بررسدي ادرار آنها باتي وضعني باشند بنابراابتيه دمبتال ب

 

ورم تـ عفونت عميق همـراه بـا       
 الله گوش

از بيمـار بخواهيـد     . اگر آسيب جزئي باشد با شستن و بستن مناسب زخم آن را درمان كنيد             
تـورم،  : جـدي ماننـد   هـاي     لطفا توجه كنيد كـه آسـيب      . كه براي بررسي روزانه مراجعه كند     

هـاي     گـوش و سـوختگي     مجـراي ريده شدن گوش از قسمت غضروف، بريدگي تـا          كبودي، ب 
  .شديد را براي درمان به بيمارستان ارجاع دهيد

  

 آسيب به الله گوش

درمان با آنتـي بيوتيـك را       : اگر عفوني باشد  . اگر سوراخ عفوني نباشد نيازي به درمان نيست       
از . شت آن را برش بزنيد و تخليه كنيد       اگر آبسه وجود دا   . شروع كنيد و بيمار را ارجاع دهيد      

  . بيمار بخواهيد كه براي معاينه روزانه مراجعه كند
  .  مراجعه كنيددرمانگاهدر صورت بهبود يافتن يا بهبود نيافتن عفونت به : لطفا توجه كنيد

 

 سوراخ  –سينوس جلوي گوش    
 كوچك جلوي الله گوش

  . ا بررسي كنيد و ارجاع دهيدنقص شنوايي ر. آن را بررسي كنيد و ارجاع دهيد
  
  
  
 

  الله گوشناهنجاري



 54 ييهاي اوليه گوش و شنوا مراقبت 

 
  

 مشكل درمان و ارجاع

  گوشمجراي

 كـه   ديـ  كن يسع. شوند  مي  با سرنگ از گوش خارج     هي تخل قي از طر  ياكثر اجسام خارج  
  كـه خـارج    اهـان يگهـاي     دانـه . ديي با سرنگ خارج نما    هي تخل قي را از طر   يجسم خارج 

 يحـشرات . شـوند   مـي  متورمها     دانه نيداده شوند چرا كه ا     فورا ارجاع    يستيشوند با  نمي
 گـوش بـا قطـره       مجـراي  با پر كردن     ديشوند با   نمي  با سرنگ خارج   هي تخل قيكه از طر  
  .خارج شوند ،زي روغن پخت و پز تماي تونيروغن ز

  : لطفا توجه كنيد
يـا بـدون آسـيب رسـاندن بـه          (توان جسم خارجي را به صورت كامـل           نمي مواردي كه 

  . خارج كرد ارجاع دهيد) وشگ
  . توان جسم خارجي را از گوش خارج كرد ارجاع دهيد  نميمواردي كه

  .و وسايل ديگر نبايد هرگز استفاده شود) گيره( پنس 
 

 جسم خارجي

فقـط در   .  گوش را مسدود نكرده باشد نيـازي بـه خـارج شـدن نـدارد               مجرايجرم  اگر  
بـا  . رده باشد آن را با سرنگ خارج كنيدمسدود كبطور كامل    گوش را    مجرايصورتيكه  
 را نـرم كنيـد سـپس بـا          جـرم گـوش   آب در داخل گوش به مدت ده دقيقه         قرار دادن   

  . سرنگ آن را خارج كنيد
 بهتر است از قطره گوشي گليسيرين فنيكه قبل         .كند  مي  را نرم  جرم گوش آب  

ر هر گوش    قطره د  3-4 روز، سه تا پنج بار در روز و هر بار            3از شستشو بمدت    
  . استفاده شود
خطر  ايخارج كرد    را به صورت كامل      جرم گوش توان    نمي  كه يموارد: ديلطفا توجه كن  

  .ديارجاع ده بيمار وجود داشته باشد بيمار را بايستي به گوشآسيب رساندن 
 

 جرم گوش

  . خشك يا سرنگ شستشو دهيدكننده   گوش را با پاكمجرايقبل از درمان، 
   .انجام شوداسب درمان با قطره گوش من

 گوش پر از چرك باشد دوباره بايـد آن          مجرايبيمار هر دو روز يكبار معاينه شود و اگر          
  .تميز كردرا 

  : لطفا توجه كنيد
اگـر در   . يابد بيمار را ارجاع دهيد      نمي در صورتيكه اوتيت خارجي با درمان كافي بهبود       

گاهي اوقات قطـره گـوش      . اع دهيد اطراف گوش التهاب وجود داشته باشد بيمار را ارج        
دهد و با گذشت يك هفته از درمان اگر بيمار بهبود نيافت بايد ارجـاع داده                  نمي جواب
  .شود

 

 اوتيت خارجي

 تاثير آنها  كه شما از     يساير مشكالت  .اين بيماران را ارجاع دهيد
 آگاهي نداريد
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    سي ارجاع داد؟كتوان به چه   مييمار راب
 مراقـب باشند كـه     مياي    پيچيده تمشكالداراي  يماراني كه   آندسته از ب  يا  و   تخصصي دارند هاي    درماننياز به    كهرا  بيماراني   

 اگـر  . ارجاع داده شـوند  خانوادهپزشكبايد به شود   ميد و از حوزه اختيارات آنها خارج     دان  نمي طريقه برخورد با آنها را    سالمت  
  . داده شود ارجاع منطقهبه بيمارستان بايد ، باشد اورژانسي ورديبيمار م يا نباشدس  در دستربه هر نحو پزشك

  
 .اند را بخوبي درك كردهمنظور از ارجاع مراقبين سالمت مطمئن شويد كه 

  ؟مركز بهداشتي كه در آن شاغل هستند سئوال كنيدوضعيت در مورد از آنها 
  ؟كند  ميكار ه سالمتحوز كارشناسان، پرستار يا يكي از پزشك آنهامركز بهداشتي در آيا  
  آنها حضور دارد؟مركز بهداشتي در  يكبار يا ماهي يكباراي  روزي يكبار، هفتهپزشك آيا  
  شود؟  مي انجامتوسط پزشكويزيت  هيچ گاهآنها مركز بهداشتي در آيا   
      ن خود را به آنجـا  بيمارابتوانند وجود دارد كه آنها متخصص  بيمارستان داراي پزشك    درمانگاه و يا    آيا در منطقه آنها

 ارجاع دهند؟

  
  .ايجاد نمايندبطور موثر و كارا پيش بيني و  بيماربا توجه به وضعيت  بايد سيستم ارجاع و ارجاع فوري مراقب سالمت

  
    6فعاليت 

  .نمايند را براي بيمار خود تكميل سالمت همكاري كنند و كارت 5فعاليت مورد با هم گروهي خود در مراقبين سالمت 
  ت سالمت بيماركار

   بيمار چيست؟اول مشكل          
  
   بعدي بيمار چيست؟تمشكال   

  
  . كنيدتبادل نظرنياز  كنند و نوع درمان مورد  ميدرباره نامي كه آنها براي اين مشكل انتخاب

 
  

  !هميشه هر دو گوش را بررسي كنيد
  

  بهداشت گوش
  . استفاده كنيدخوداي ه براي شما تجويز شده است در گوش داروهايي كه  ازصرفا
  . استفاده كنيدخودهاي  وله تميز براي خشك كردن گوشاز ح

  .هيچ چيزي را در داخل گوش خود فرو نكنيد
  !گيره مو، خالل دندان يا هر چيز ديگري تميز كنيدسنجاق، خود را با هاي  سعي نكنيد كه گوش

  .اجازه ندهيد كه آب آلوده وارد گوش هايتان شود
  .د پنبه فرو نكنيدخوهاي  در گوش

در  خدمتكننده    افراد دريافت به  همه آنها را بايد      هستند كه     مطالبي باالهاي    پيام كه   بايد بدانند مراقبين سالمت   
  .منتقل كنندحوزه تحت پوشش 
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   آزمونسپ
  نمي دانم نادرست  درست  ها سوال

اند عفونـت   تو  مي برخي از افراد سوراخ كوچكي در قسمت جلويي الله گوش خود دارند كه            
     ✓  كند

   ✓    شود  مياست كه براي معاينه الله گوش استفادهاي  اتوسكوب وسيله
   ✓     گوش را ببينيدمجرايبايد الله گوش را به سمت جلو بكشيد تا بتوانيد داخل 

توانند عفونت را روي پوست اللـه گـوش خـود             مي كودكاني كه روي بدن خود زخم دارند      
  پخش كنند

✓ 
    

     ✓  تواند سبب اوتيت خارجي شود  ميدر آب آلودهشنا كردن 
    ✓   شود و همواره بايد آن را خارج كرد  نمي گوش خارجمجرايجرم گوش به خودي خود از 

     ✓   گوش خارج كرد مجراياجسام خارجي را بايد از 
     ✓  شود  ميجرم سفت شده گوش در آب حل

    ✓   شود  ميدرمانها  اوتيت خارجي با آنتي بيوتيك
     ✓  زماني كه بيمار گوش بدشكلي دارد حتما بايد شنوايي وي را بررسي كنيد 

        نمره



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  4بخش                                                   
 پاكسازيمعاينه، تشخيص و :  گوشمجراي                   

 
  
  : بايد بتواننددر پايان اين بخش كارشناسان مراقبت سالمت  

 بسازد و از آن استفاده كند و ايمن خشككننده  پاك كي گوش، مجراي كردن زي تميبرا. 

 و از آن استفاده كنددي بسازفتيله كي گوش، مجراي پاك كردن يبرا . 

  د دهنمايش ي جسم خارجاي حذف موم و يرا براشستشو استفاده از سرنگ. 

 طرز استفاده از قطره گوشي را تشريح كند.  
  

اطالعات منـدرج در ايـن      . كليه اقدامات مربوط به معاينه و درمان بايستي توسط پزشك انجام پذيرد           : تذكر
  .باشد هاي گوش مي بخش صرفاً جهت آشنايي فراگيران با معاينه، نحوة درمان و ارجاع در زمينه بيماري

  

 ترشح چرك از مجراي گوش كودك
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  سازي آماده
 بهورز، كاردان، كارشناس(مت مراقبين سال  و محتواي آموزشيراهنماهاي  كتاب مطالعه و فهم(  
 پيامدهاي اختصاصي هر بخش مطالعه و فهم  
 ها واژه فهرست مطالعه و فهم  
 راهنماي آموزشي مراقب سالمتكافي از كتابهاي   نسخهتكثير   
 تعداد كافي از سواالت پيش آزمون و پس آزمونتكثير   
 پيش آزمون و پس آزمونهاي  ف و دستورالعملاهدا فهم  
 فراگيران سالمتداد و پاك كن براي كاغذ سفيد، م  
 موردنياز هر بخش هاي  پوسترها و برچسب  
 وايت بورد و ماژيك/ تخته سياه و گچ  
 هاي چوبي ظريف و پنبهاپليكاتور تهيه  
  از پارچه كتانيهايي  يا تكه/ و) حوله كاغذي دست نه دستمال كاغذي(كاغذ جاذب تهيه  
  براي مثال (پالستيكي مناسب هاي   سرسرنگ وييتر ميلي ل20هاي   يا سرنگگوشهاي  سرنگتهيهIV cannula (    
  ها و برداشتن پيستونها   بستن سرسرنگبا آنها و آماده نمودن ميلي ليتري 2هاي  سرنگتهيه  
  كوچك و ريز، پاك كن مداد، حشرات كوچكهاي  براي مثال سنگ(اجسام خارجي مناسب در انواع مختلف تهيه(  
  و گرم آب سردهاي  ظرفتهيه   
   هـاي   براي مثـال ليـوان   (شود  ميآوري از گوش جمعآبي كه  و   شود  مي تزريق  سرنگ باي كه   براي آب هايي    ظرفتهيه

    )پالستيكي
  

  نمادها
  راهنمايي مربي با گروهها درفراگيران سالمت و يا و تبادل نظر با           بحث

  بنويسيد خودهاي  ايده يا پاسخ         
  . شركت كنندفعاليت يك در سالمت رانيگفرا         

             روي پوستر قرار داده شود   
  

  شناسي واژه
  فتيله                                                                    خشككننده  پاك

  كوپاتوسشستشو                                                                        سرنگ 
  گوشهاي  قطره                                                                    چراغ سر/ آينه سر

  بهداشت گوش
  

  پيش آزمون و پس آزمونهاي  دستورالعمل
 بهبود يافته اسـت يـا خيـر؟       مراقبين سالمت   هدف از اين فعاليت ارزيابي اين موضوع است كه آيا با تكميل اين بخش آگاهي                

 بـه سـواالت پـيش آزمـون پاسـخ         مـراقبين سـالمت     پيش از آغاز اين بخش،       .سواالت پيش آزمون و پس آزمون يكسان است       
 بـه سـواالت پـس آزمـون پاسـخ         مـراقبين سـالمت     در پايان اين بخش     . شوند  نمي دهي سواالت در اين مرحله نمره    . دهند مي
نمـرات آنهـا را     . خ هايشان را براي هـر دو آزمـون نمـره دهـي كننـد              بررسي كنيد و آنها پاس     كليه سواالت را با آنها     .دهند مي
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پـيش از شـروع ايـن       مـراقبين سـالمت     اگر نمرات پيش آزمون باال بودند پـس         . يادداشت كرده و دو نمره با هم مقايسه كنيد        
  . اما دانش آنها بايستي همچنان افزايش پيدا كندبخش دانش خوبي در زمينه اين موضوع داشته اند

  
   آزمونپيش
  نمي دانم  نادرست  درست  ها سوال

 كـه از چـوب نـازك و          گوش خشككننده     و استفاده از پاك    ساختنهمه افراد بايد با     
   .خود را تميز كنندهاي  پنبه ساخته شده است به طور منظم گوش

   

مهم نيست كه انتهاي چوب از وسط پنبه خارج شود چرا كه اين وضـعيت بـه خـارج                   
       . كند  ميكردن جرم گوش كمك

 گـوش اسـتفاده     مجـراي توانند براي تميز كردن       مي گوش خشككننده    فتيله و پاك  
       شوند

 آزادانـه بـه هـر طـرف حركـت           كودكان بايد رو به روي شما قرار بگيرند و سر خود را           
   .آنها را تميز كنيدهاي  دهند تا شما بتوانيد گوش

     

 بـا اسـتفاده از سـرنگ        كنـد   مـي  ك ترشـح   كه چـر   را توانيد به آرامي گوشي     مي شما
  شستشو دهيد

     

       . بايد آب سرد باشددهيد  ميگوش فردي را با استفاده از سرنگ شستشووقتي شما 
 مجـراي تواننـد در      مـي  انـد   كه در داخل گوش فرو رفته      گياهانهاي    گاهي اوقات دانه  

  .گوش متورم شوند
     

چيزي  را در پرده گوش مشاهده كرديد      منفذياگر پس از شستشوي گوش با سرنگ        
  .در گوش فرو نكنيد

     

       . را باد كندزبانه گوشپس از آنكه بيمار قطره گوش را درون گوش خود ريخت بايد 
       .بيمار بايد پس از استفاده از قطره گوش، در گوش خود پنبه قرار دهد

        نمره
  
  اري و فتيله گذخشككننده  استفاده از پاك .    1

  را بدانند گوش مجراي سازي پاكهاي  روش مراقبين سالمت -1فعاليت 
  

  . گوش بحث و گفتگو كنيدمجراييز كردن در مورد چگونگي تم
  

  ؟كنيدتميز  را  گوشمجراي يدتوان  ميچطور
 .شود  ميكه درحال ترشح هستند استفادههايي  خشك براي تميز كردن گوشكننده  پاك  ●

 .شود  ميدر حال ترشح استفادههاي  براي گوشدر دسترس نباشد، از فتيله خشك كننده  ز براي پاكاگر ابزار مورد نيا  ●

  .شود  مياستفادهشستشو از سرنگ در گوش ، اجسام خارجي يا هرگونه ترشح گوش) وكس(جرم براي خارج كردن   ●
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  2فعاليت 
را تغييـر   هـا     گـروه .  و گروه ب فتيلـه را تهيـه كننـد          خشككننده     گروه الف پاك   -را به دو گروه تقسيم كنيد     مراقبين سالمت   

 و فتيله تهيه كند تا زماني كه مطمئن شويد كه آنهـا اعتمـاد بـه نفـس                   خشككننده    چندين پاك مراقبين سالمت   هر  . دهيد
  .اند كسب كردهالزم را 

  
  .گفتگو كنيدسالمت مراقبين فتيله، نحوه استفاده از آنها و بي ضرر بودن آنها با / خشككننده  درباره پاك

   -------------------------------------------------------------------------------------------------  
   :لفگروه ا

                                                       :  مواد و وسايل موردنياز
  يك اپليكاتور چوبي نازك

  پنبهالياف 
  خود راهاي   آزاد دستي و در هواديو صابون بشورخود را با آب هاي  دست

  .ديخشك كن
  دي تكه كوچك از پنبه گلوله شده را برداركي

  دي درآيضي تا به شكل بدي بكشي گلوله شده را به آرامپنبه
  .ديشكل قرار دهاي   را در مركز پنبه گلولهي چوبكارتوري اپلنوك
  ديچاني بپكارتوري  اپلگري و با دست ددينگه دار خود محكم سبابهت و س انگشت شني پنبه را در بنصف
    باشدروني بكاتوري اپلي از انتهاي به اندازه كافدي پنبه بانصف

 كـاتور يگوش قرار گرفت اپل   مجراي   در   يكه نوك نرم پنبه وقت    اي     بلند باشد به گونه    ي به اندازه كاف   دي لوله شده پنبه با    قسمت
 گـوش   مجـراي  كه پنبه از     دي و مطمئن شو   دي پنبه را نگه دار    ديتوان  مي صورت شما  نيدر ا .  گوش باشد  مجراي خارج از    يچوب

  .ديخود را بشورهاي   ساختن گوش پاك كن تمام شد دستنكهي از ابعد آيد  ميرونيب
 

  . گوش بيمار تهيه كنيدمجرايمتناسب با اي   را در اندازهخشككننده   پاك- به خاطر داشته باشيد
  

آنها را به صورت صحيح و در اندازه مناسـب تهيـه            مراقبين سالمت   ررسي كنيد تا مطمئن شويد كه       را ب  خشككننده    پاكهر  
  .اند كرده
  . شود  ميپوشاند و به خوبي باالتر از انتهاي چوب تعبيه  ميكامال نرم و پرمانندي وجود دارد كه چوب را) سر يا راس(نوك 

  .شود  نميپنبه به سادگي جدا
  .گيرد  مي گوش قرارمجرايراحتي در داخل به  خشككننده  پاكنوك 

  
  :دن بايد آموزش داده شوانبيمار: توجه

  .دنخود را تميز كنهاي  گوش خشككننده  پاكوقتي گوش ترشح دارد تنها با   ●
 گـوش   مجرايتميز كرد زيرا اين كار هر چيزي كه در داخل            خشككننده    پاكوقتي كه گوش خشك است نبايد آن را با            ●

 .  كند  مي گوش را مسدودمجرايدهد و   مي هلمجرايتر   قسمت عميقباشد را به

 . نيستگوش پاك كنهمان  خشككننده  پاك  ●

  . گوش استفاده شودمجرايهرگز نبايد براي تميز كردن  "گوش پاك كن"  ●
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 :بگروه 

  :مواد و وسايل موردنياز
  جاذب يااي  تكه كوچكي از پارچه پنبه  �
  تواند   ميدوام كه  نه دستمال توالت بي-ي محكم نرمذاز دستمال كاغاي  تكه  �
  .گوش از هم جدا شود در
  

  .كامال خشك كنيدبا هوا خود را با آب و صابون شسته و هاي  دست  ●
 . بسازيدفتيله را با رول كردن پارچه يا دستمال كاغذي به صورت نوك دار و تيز   ●

فتيلـه را    .كند  مي  گوش كمك  مجراي كار به سرراست و مستقيم شدن        اين. الله گوش را به سمتي بكشيد كه از سر دور شود          
تا زماني كه گوش مرطوب      .كند  مي  گوش را جذب   مجرايفتيله هرگونه ترشح يا خون موجود در        .  گوش قرار دهيد   مجرايدر  

  . فتيله مرطوب را از گوش خارج كرده و آن را بررسي كنيد .و خيس است فتيله را در گوش بگذاريد
 چركي روي آن وجود دارد؟آيا 

پـس   .اين كار را تكرار كنيد تا زماني كه فتيله خشك باقي بمانـد             .به جاي فتيله مرطوب، فتيله تميزي را در گوش قرار دهيد          
 . د را بشوييدوخهاي  از اتمام فتيله گذاري دوباره دست

تـوان فتيلـه گـذاري را بـراي تميـز             مي يماربه ب . شود  مي  گوش در درمانگاه توصيه    مجرايبراي تميز كردن     خشككننده    پاك
ممكـن اسـت در     خـشك   كننـده     پـاك نياز براي اسـتفاده از        گوش در خانه آموزش داد زيرا مواد و وسايل مورد          مجرايكردن  

  .دسترس نباشد
   

  .كنيدو تبادل نظر گفتگو خود گذاري با مربي  و فتيلهخشك كننده  پاكدرباره استفاده از 
  

  شود؟   ميي از چوب جداآيا پنبه به سادگ
 انتهاي چوب را مرطوب كنيد      -اگر چوب خيلي نرم است    . تهيه كنيد آن را    دوباره   -اگر پنبه محكم روي چوب رول نشده است       

  .يا تكه كوچكي از انتهاي چوب را ببريد
  

  افتد؟  مياگر پنبه از چوب جدا شود چه اتفاقي
 گـوش   مجـراي از  خـشك   كننـده     پاك باشد بايد همچنان مقداري از       اندازه درست و كافي داشته    خشك  كننده    پاكاگر چوب   

 مجـراي توانيد پنبه را ببينيـد،        نمي اگر. آن را بگيريد و پنبه را خارج كنيد       ) انبرك(با يك جفت پنس     . بيرون باقي مانده باشد   
ن را از طريق تخليـه بـا         گوش باقي مانده است سعي كنيد آ       مجرايگوش را با اتوسكوپ بررسي كنيد و اگر پنبه همچنان در            

  .شود بيمار را ارجاع دهيد  نمياگر پنبه خارج. سرنگ خارج كنيد
  

  افتد؟  مياگر نوك چوب از پنبه خارج شود چه اتفاقي
تواند پـرده     مي نوك چوب . شودريزي     گوش را خراش داده و سبب درد و گاهي اوقات خون           مجرايتواند پوست     مي نوك چوب 

  . از پرده گوش عبور كندقيماًگوش را خراش دهد يا مست
  

  پارچه تميز براي هر گوش استفاده كنيد؟/ از دستمال كاغذياي  چرا بايد از پنبه تميز يا تكه
  .تواند از يك گوش به گوش ديگر منتقل شود  ميچون عفونت
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  خشككننده  پاك
تواند از پهلو مقابل شما نشـسته و گـوش را بـه سـمت منبـع نـور                     مي يك فرد بزرگسال  

  . بچرخاند
 

   كودك را نگه داريد؟چطور
كننـد را بـا       مـي  بهتر اسـت كودكـاني كـه حركـت         توضيح دهيد كه  مراقبين سالمت   به  

توانـد بـه آنهـا        مي  حركت كردن  ي كه در اثر    از آسيب  پيچيدن آنها در ملحفه نگه دارند تا      
   .محفوظ بمانند وارد شود،

 
  .مراحل زير را دنبال كنيد

 انگشت شست و اولين انگشت از دستي كه راحت تـر            را بين خشك  كننده    پاك 
  .كنيد نگه داريد  ميبا آن كار

  .آن را محكم نگه نداريد
  به عقب بكشيدبا دست ديگر خود به آرامي الله گوش را.  

  .باال بكشيدكمي به سمت  الله گوش را به سمت عقب و -در بزرگساالن
  .در كودكان الله گوش را به سمت عقب و پايين بكشيد

  .كند  مي گوش كمكمجراياين كار به سرراست و مستقيم شدن مسير 
  دهيـد    مـي   و هنگـامي كـه ايـن كـار را انجـام             گـوش وارد كنيـد     مجـراي را به   خشك  كننده    پاكمي نوك نرم    اربه آ

  .به صورت دوراني بچرخانيدبه آرامي را خشك كننده  پاك

    هرگونـه ترشـح يـا خـون موجـود در           خشك  كننده    پاكنوك نرم
 .كند  مي گوش را جذبمجراي

 گـوش خـارج كـرده و نـوك آن را            مجرايرا از   خشك  كننده    پاك 
 .بررسي كنيد

     وجود دارد؟ گاهي اوقات چـرك      خشك  كننده    پاكآيا چركي روي
 .خواهد بودخون آلود 

  تميز استفاده كنيدخشك كننده  پاكهر بار يك. 

  يز از گوش كه پنبه تم   ادامه دهيد  را تا زماني     )نظافت (تميز كردن
 .خارج شود

  كند تميز كـردن را      احساسدردي را    بيمار هرگونه     كه در صورتي 
  .ادامه ندهيد

 گوش خارج كنيدمجرايرا از خشك كننده  پاكخورد   ميكند يا تكان  مياگر بيمار حركت  . 

  ،گوش را با اتوسكوپ معاينه كنيدمجرايهنگام تميز كردن . 

 هر دو گوش را بررسي كنيد. 
  

  :مهم است كه سوابق بيمار به روز و جديد نگهداري شودبسيار 
 .بينيد، يادداشت كنيد  ميدر پرونده سوابق بيمار آنچه را كه در مجراي گوش وي

 .و فتيله آموزش دادخشك كننده  پاك از طريق ساختنرا خود و فرزندانش هاي  نحوه تميز كردن گوشبيمار  توان به مي

و مهار حركات  ينحوه نگهدار
 تميز  بمنظوركودك اضافي

 هاكردن گوش 
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  )صرفاً تحت نظر مستقيم پزشك انجام شود( سرنگشستشوي گوش با راهنماي    . 2
  

ترشـحات و    پرده گوش وجود دارد،      روي كه سوراخي    اطالع داشته باشيد  در صورتي كه گوش خشك باشد و اگر         
  را با سرنگ تخليه نكنيد) وكس گوش(يا جرم 

 .اين بيماران را ارجاع دهيد
  

اگـر  . و باعث ايجاد عفونت در گـوش ميـاني شـود   ش مياني شده وارد گوموجود روي پرده گوش   تواند از طريق سوراخ       مي آب
از سـرنگ    براي از بين بـردن چـرك      توان    مي از آن وجود داشته باشد،    چرك  ترشح  و  باشد  پيش تر عفونت كرده     گوش مياني   

 گـوش را  مجراي وروديكه گوشش رو به سمت نور باشد و شما بايد بتوانيد  بنشينداي  بيمار بايد به گونه   .دتخليه استفاده كر  
، شـود   نمـي  پـس زده  بيرون  شل نبوده و به      آن   سركند و     مي براي بررسي اين موضوع كه سرنگ درست كار        .به وضوح ببينيد  

 . كنيدتخليهدر ظرف آب  شدت ده پر كنيد و آب آن را با با آب جوشيده سرد شآن راچند بار 
 

ه اندازه درجـه    شود بايد دقيقا ب     مي رنگ استفاده دماي آبي كه براي شستشوي گوش با س       : به خاطر داشته باشيد   
  . سانتي گراد باشد درجه37حرارت بدن يعني به ميزان 

 .سوزاند  نميهنگام استفاده روي دست گرم است ولي دست را
  

تحريكـات   سـبب  گوش قرار گرفته است و اگر بيش از حد گرم يا سـرد شـود                 مجرايبه  اندام تعادل در گوش داخلي، نزديك       
 . شود  ميبيماردر سرگيجه ي و القاء گرماي

  بكشيدبه عقب به آرامي الله گوش را.  
     بـه سـمت ديـواره مجـراي        با زاويه   بطوريكه سر آن كمي      قرار داده    مجرايدر داخل   به آرامي و دقت     نوك سرنگ را

 . كنيدتزريق گوش مجرايآب را در آنوقت . گوش متمايل باشد

  آب در   نـصورت يدر ا . شـود  تي هدا ي از اطراف جسم خارج    ديآب با 
 هل خواهد   روني قرار خواهد گرفت و آن را به ب        يپشت جسم خارج  

 .داد

     آنچـه را كـه از      . شود را در كاسـه بريزيـد        مي رجآبي كه از گوش خا
 . گوش خارج شده است را بررسي كنيدمجراي

     گوش را بـا اتوسـكوپ معاينـه         مجراي تخليه با سرنگ     5پس از هر 
 .كنيد

     شـود بايـد      مـي   گـوش خـارج    مجـراي خارجي از   هنگامي كه جسم
 .بتوانيد پرده گوش را ببينيد

 هر دو گوش را بررسي كنيد. 

  
  . اشياي مختلفي را در گوش خود فرو كننداغلب عالقمند هستند كودكان 

 

  :توجه
 در صورت انجام اين كار آب، جـسم خـارجي را بيـشتر درون               ! روي جسم خارجي تزريق نكنيد     آب را مستقيماً  

  .برد  مياي گوش فرومجر
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  3فعاليت 
  .كنند را ليست كنيد  ميخود فروهاي  برخي از اشيايي كه كودكان در گوش          

  
        پاك كن مداد    ●      كوچك هاي  سنگ    ●                 :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ

                             مهره    ●      كاغذ هاي  تكه   ●                 
  گياهانهاي  دانه    ●      اسفنجهاي  تكه   ●                 

  
   .گفتگو كنيدمراقبين سالمت درباره نظرات    

  
  

  شوند  ميسرنگ از گوش خارجاستفاده صحيح از اكثر اجسام خارجي با. 

 ش شوند و پرده گومجرايتوانند سبب آسيب به   ميد زيرانگيره و وسايل ديگر نبايد هرگز استفاده شو. 

 بايـستي فـورا ارجـاع داده        وداز طريق تخليه با سرنگ از گوش خارج نم        توان آنها را      نمي  كه گياهي و نباتي  هاي    دانه 
 .شوند  ميمتورمها  اين دانه شوند زيرا

 گوش با   مجراي پر كردن     بايستي با روش    را شوند  نمي از گوش خارج  با سرنگ   خليه  كه از طريق ت   هايي    كنه/ حشرات 
 .كنيدسپس مجددا براي خارج كردن آنها از گوش اقدام و  كنيدغرق وغن زيتون يا روغن پخت و پز تميز رقطره 

  گوش را با اتوسكوپ معاينه كنيدمجرايپس از بيرون آوردن جسم خارجي . 

 هر دو گوش را بررسي كنيد! 

 
  !دتواند سپس آسيب  شنوايي موقت شون  ميمسدود شدههاي  گوش: به خاطر داشته باشيد

 .پس از بيرون آوردن جسم خارجي، طبيعي بودن وضعيت شنوايي را بررسي كنيد

  
 ر پـ  ي گوش را با قطـره گوشـ       مجراي ، گوش ، پس از بيرون آوردن جسم خارجي        مجراي به   آسيبمشاهده هرگونه   در صورت   

را پـس از دو روز  هـا   مجددا گوش  واستفاده كندبمدت دو روز  دهيد تا در منزل چهار بار در روز به بيمارسپس آن را   كنيد و   
  .بررسي كنيد
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  ) باشد و نه اقدام به فعاليت جهت آشنايي مراقب سالمت با تخليه جسم خارجي از گوش مي (4فعاليت 
دهنـده   نفـر نقـش بيمـار و ديگـري نقـش ارائـه       يك -يك هم گروهي براي خود انتخاب كنند   سالمت   تمراقبفراگيران         

  .فا كندمراقبت سالمت را اي
  .هايش وجود دارد كند جسمي خارجي در يكي از گوش  ميبيمار به ارائه دهنده مراقبت سالمت بگويد كه او فكر

  .دهنده مراقبت سالمت بايد به بيمار توضيح دهد كه او براي بيرون آوردن جسم خارجي چه كاري انجام خواهد داد ارائه
  .آورد  مي بيرونبه شكل نمادينسرنگ   بات جسم خارجي را از طريق تخليهسپس مراقبت سالم

  .تمرين كنندو توضيح دادن آنرا را تعويض كرده و اين كار را تكرار كنيد تا هر دو هم گروهي تخليه با سرنگ ها  نقش
  :بتوانند تخليه با سرنگ را تمرين كنندمراقبين سالمت يك مدل تخليه با سرنگ را بسازيد تا 

  
  :مواد و وسايل مورد نياز

  هاي را ببنديد و پيستونها   سر آن- ميلي ليتري2هاي  سرنگ    ●
 .ها را جدا كنيد آن 

  ميلي ليتري 20هاي  سرنگ    ●

 IV cannula براي مثال -سرهاي پالستيكي براي سرنگ ها    ●

 كوچكهاي   مانند سنگ-برخي اجسام خارجي    ●

  گرم و سرد-آبمحتوي هاي  ظرف    ●

  ي آبظروف جمع آور    ●
   ميلي ليتري قرار داده و سپس 2 خارجي را در انتهاي سرنگ بيمار جسم

  .دارد  مي ميلي ليتري را در يك مشت خود نگه2سرنگ 
  .  سرنگ بگذاريد مدلآن را در. جسم خارجي را در گوش خود فرو نكنيد

  دهنده مراقبت سالمت بايد آب را تركيب كند تا زماني كه دماي آن به  ارائه
   ميلي ليتري را پر كنيد 20ه درجه حرارت بدن شود، چند بار سرنگ انداز

  .آيد نمي تخليه كنيد تا مطمئن شويد كه سر سرنگ بيرون فشاررا با  و آب آن
  ارائه دهنده مراقبت سالمت سپس از طريق تخليه با سرنگ 

  .آورد  ميجسم خارجي را از گوش بيرون
  

 .است داشته باشند گفتگو كنيدممكن مراقبين سالمت درباره مشكالتي كه 

، شدندسوراخي در پرده گوش     متوجه وجود   يك گوش خشك    در  با سرنگ   جرم  پس از تخليه    مراقبين سالمت   در صورتي كه    
  چه كاري بايد انجام دهند؟ 

  .شود عفونت در گوش ميانيايجاد تواند از طريق سوراخ به گوش مياني رفته و سبب   ميبه بيمار توضيح دهند كه آببايد 
گـوش پـر    هـاي      گوش را بـا قطـره      مجرايبايد  مراقبين سالمت    ،به منظور بررسي اين موضوع و براي پيشگيري از اين رخداد          

  . دباز و بسته نماينپمپ بشكل  را زبانه گوشكرده و 
بـار در روز از ايـن       گوش را بدهند و به آنها بگويند كه در يـك دوره دو روزه چهـار                 هاي    بايد به بيماران قطره   مراقبين سالمت   

  . مراجعه كنندمركز بهداشت درمانياستفاده كنند و پس از آن براي بررسي مجدد به ها  قطره
 زمان پاك شـدن عفونـت       بايد تا مراقبين سالمت    گوش عفونت كرده و ترشح داشته باشد،         ،اگر در هنگام مراجعه مجدد بيمار     

  . درمان كنندي مناسبگوشهاي   و قطرهخشكننده ك پاكتميز نمودن گوش با را با آنتي بيوتيك، بيمار 
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  آينه سر و چراغ سر   . 3

   
   

  
معاينه و ديد كافي براي اقـدامات       انجام  براي  سالمت  با تجربه مراقب     پرسنلگاهي توسط پزشك و ديگر      پيشاني  آينه و چراغ    

نياز براي معاينه گوش بـدون اتوسـكوپ را          رد نور مو  آينه و چراغ پيشاني    .دشو  مي در گوش بيمار استفاده   تشخيصي و درماني    
كننـده    ، پاك كردن گـوش بـا پـاك        آينه و چراغ پيشاني   استفاده از   . دهد كه هر دو دست آزاد باشند        مي كند و اجازه    مي فراهم
  . كند  ميتر ساده و ايمن يا تخليه آن از طريق سرنگ را خشك

بايـد از پزشـك درمانگـاه       مراقبين سـالمت    ،  اني شما وجود دارد   مركز بهداشتي درم  در  آينه و چراغ پيشاني     در صورتي كه    
  .خود بخواهند نحوه استفاده از آن را به آنها نشان دهد

    
  گوشهاي  نحوه استفاده از قطره. 4

ي در  گوشـ هـاي     قطـره  .رسـد   مي  گوش مجرايمطمئن شويد قطره به انتهاي       كه است مهم گوشهاي    قطره استفاده از هنگام  
 پرده گوش و رسـيدن      رويعبور از سوراخ موجود     بكار رفته و با     مياني  خارجي و گوش    گوش  هاي    رمان عفونت  براي د  حقيقت

 و  شـده  شـيپور اسـتاش      پس از رسيدن به گوش مياني وارد      ها     گاهي قطره  .نمايد  مي اثر درماني خود را ايفا    آن به گوش مياني     
  . تواند طعم آنها را متوجه شود  ميبيماردر اين صورت 

توسط سـازمان غـذا و دارو وزارت بهداشـت درمـان و          شوند    مي گوش استفاده هاي    كه براي عفونت  هايي    واع مختلفي از قطره   ان
   .شوند  ميپزشكان و مراكز بهداشتي درماني قرار دادهدر دسترس آموزش پزشكي كشور تاييد و 

 استفاده شوندها  فونتتوانند براي بسياري از ع  ميبوده وگوش ارزان كننده  ضدعفونيهاي  قطره. 

 2 % الكل در آب مقطر% 45گليسرين و % 30اسيد استيك با.  
  : ميلي ليتر به اين صورت است10اين دستورالعمل براي 

   ميلي ليتر0,2    %) 98(اسيد استيك 
   ميلي ليتر3        گليسرين

   ميلي ليتر5      %) 96(الكل 
   ميلي ليتر1,8    آب مقطر يا تصفيه شده

 مراكـز درمـاني و    صـرفا توسـط     اوقـات   اغلـب   بنـابراين   گران تري بـوده و      هاي    بيوتيكي گوش، قطره  آنتي  هاي    قطره 
  .هستندها  معموال موثرتر از ساير قطرهها   اين قطره.شوند  ميعرضهبيمارستاني 

 اتوسكوپ و المپ پيشاني آينه پيشاني
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 يك سرنگ   توان با استفاده از     مي  را هاپماداين  . قرار داد قارچ    ضد هايپماددرمان با   را بايد تحت    قارچي  هاي    عفونت 
  . گوش ريختمجرايكوچك در داخل 

  
   5 فعاليت

  
 كه قطـره گـوش را كـم كـم در داخـل گـوش          صحيح نگه داشتن كودك هنگامي     نحوهبايد درباره   سالمت  فراگيران  

  .كنندو تبادل نظر ريزند، گفتگو  مي
  

  : مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ
  . داردخود نگهآغوش به مادر اجازه دهيد كه كودك را در   ●
  .تواند حركت كند  نميمطمئن شويد كه كودك محكم نگه داشته شده و  ●
  .شود  ميكودك پس از تميز كردن گوشش دچار ترس و وحشت  ●
 .كند  ميگوش درد  ●

 . را نگه داريدكودكريزيد همچنان سر   ميهنگامي كه قطره گوش را كم كم در داخل گوش  ●

 .او را در پتو بپيچيداضافي ركات  كردن حمهاراگر بيمار كودك است براي   ●

  ).متفاوت ديگري را امتحان كردهاي  مي توان قطره(شوند   ميگوش باعث سوزشهاي  برخي از قطره  ●
  

  ؟مطرح نمايندكودك آرام و بي حركت نماندن  عقايد خودشان را در موردكه بخواهيد مراقبين سالمت از 
  .كنيدو تبادل نظر گفتگو  مراقبين سالمتآنها با ساير هاي  درباره پاسخ
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  :گوش مراحل زير را دنبال كنيدهاي  هنگام ريختن قطره
 

  .  گوش و پرده گوش را معاينه كنيدمجرايبوسيله اتوسكوپ 

  
  خشككننده  با سرنگ يا پاك -پاك كنيد  گوش را مجراي

  
  وش بيمار به سمت باال باشدكه گاي  بيمار را به پهلو بخوابانيد يا سر بيمار را كج كنيد به گونه

  
  .  گوش باشدمجرايبايد به اندازه كافي نور براي ديدن ورودي 

  
  .  گوش مستقيم شودمجرايبه آرامي الله گوش را به سمت عقب و باال بكشيد تا 

  
  .   گوش بريزيدمجرايدو يا سه قطره به داخل 

  
  .رسد  مي گوشمجراياي الله گوش را تكان دهيد تا مطمئن شويد كه قطرات به انته

  
  . گوش بريزيدمجرايدو يا سه قطر ديگر به داخل 

  
  
    ) پمپ كردن( دي پخش شدن قطرات در داخل گوش و اطراف پرده گوش زبانه گوش را به طرف داخل و خارج فشار دهيبرا 

  
  بيمار به مدت پنج دقيقه در همان حالت بماند

  
   اطراف گوش او ريخته شده را پاك كنيدكههايي  هنگامي كه بيمار بلند شد قطره

  
  .با پنبه گوش بيمار را مسدود نكنيد
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  ان براي مراقبت از گوشآموزش بيمار  . 5
  :دنزير آموزش داده شوهاي   بايد در زمينهانبيمار
  گوش در خانههاي  استفاده از قطرهنحوه  
  و فتيلهخشككننده  با پاكروش تميز كردن گوش   
 گوشهاي  رهاستفاده منظم از قط 

  . مراجعه كندمركز بهداشتي درمانيتا زماني كه عفونت گوش كامال برطرف شود، بيمار بايد مرتب به 
  

  بهداشت گوش
  . خود استفاده كنيدهاي  صرفا داروهايي كه براي شما تجويز شده است را در گوش

  .خود استفاده كنيدهاي  از حوله تميز براي خشك كردن گوش
  .نبريدخود فرو هاي   را در گوشنوع جسم خارجيهيچ 

  .يره مو، خالل دندان يا چيز ديگري تميز كنيدخود را با سنجاق، گهاي  سعي نكنيد گوش
  .شما شودهاي  اجازه ندهيد آب آلوده وارد گوش

  .خود پنبه نگذاريدهاي  در گوش
 

  پس آزمون
  نمي دانم  نادرست  درست  ها سوال

خشك گوش كـه از چـوب نـازك و          كننده    ز پاك همه افراد بايد با ساختن و استفاده ا       
   .خود را تميز كنندهاي  پنبه ساخته شده است به طور منظم گوش

✓   

مهم نيست كه انتهاي چوب از وسط پنبه خارج شود چرا كه اين وضـعيت بـه خـارج                   
    . كند  ميكردن جرم گوش كمك

✓   

گـوش اسـتفاده     مجـراي توانند براي تميز كردن       مي گوشخشك  كننده    فتيله و پاك  
  ✓  شوند

   

كودكان بايد رو به روي شما قرار بگيرند و سر خود را آزادانـه بـه هـر طـرف حركـت                      
  . آنها را تميز كنيدهاي  دهند تا شما بتوانيد گوش

 
✓  

  

كنـد بـا اسـتفاده از سـرنگ           مـي  توانيد به آرامي گوشي را كه چـرك ترشـح           مي شما
  شستشو دهيد

✓ 
    

    ✓   .دهيد بايد آب سرد باشد  مي استفاده از سرنگ شستشووقتي شما گوش فردي را با
 مجـراي تواننـد در      مـي  گياهان كه در داخل گوش فرو رفته اند       هاي    گاهي اوقات دانه  

  .گوش متورم شوند
✓ 

    

اگر پس از شستشوي گوش با سرنگ منفذي را در پرده گوش مشاهده كرديد چيزي               
  .در گوش فرو نكنيد

 
✓  

  

     ✓  . قطره گوش را درون گوش خود ريخت بايد زبانه گوش را باد كندپس از آنكه بيمار
    ✓   .بيمار بايد پس از استفاده از قطره گوش، در گوش خود پنبه قرار دهد

        نمره





 

  

  
  
  
  
  

  5بخش                                                  
   درمانمعاينه، تشخيص و: گوش مياني                         

  
  

  : سالمت بايد بتوانند مراقبكارشناساندر پايان اين بخش   
 پ را نشان داده يا توضيح دهندمعاينه پرده گوش با استفاده از اتوسكو.  
  توضيح دهندمشكالت شايع گوش مياني را.  
 ظاهري پرده گوش در هنگام ابتال به مشكالت شايع گوش مياني را توضيح دهندهاي  ويژگي.  
 دني از بيماري گوش مياني را توصيف كنعوارض ناش.  
 ارجاع در زمينه مشكالت شايع گوش مياني را توصيح دهند/ روش درمان .  

  
اطالعات منـدرج در ايـن      . كليه اقدامات مربوط به معاينه و درمان بايستي توسط پزشك انجام پذيرد           : تذكر

  .باشد هاي گوش مي در زمينه بيماريبخش صرفاً جهت آشنايي فراگيران با معاينه، نحوة درمان و ارجاع 

اوتيت مياني: پرده گوش ملتهب  
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  پيش آزمون و پس آزمونهاي  دستورالعمل
 پـيش  سـواالت . باشـد  مـي هـا    آمـوزش  ارائه از پس و قبل سالمت مراقبين آگاهي ارزيابي راهنما كتاب از قسمت اين از هدف
 در. دهنـد   مـي  پاسـخ  آزمـون  پيش سواالت به سالمت مراقبين بخش اين شروع از پيش. باشد  مي يكسان آزمون پس و آزمون

. دهنـد   مـي  پاسـخ  آزمـون  پـس  سواالت به سالمت مراقبين بخش اين پايان در. گيرد  نمي تعلقاي    نمره سواالت به مرحله اين
 و كـرده  يادداشت را آنها نمرات. كنند دهي نمره آزمون دو هر براي را هايشان پاسخ آنها و كنيد بررسي آنها با را سواالت كليه
 در خـوبي  دانش بخش اين شروع از پيش سالمت مراقبين پس بودند باال آزمون پيش نمرات اگر. كنيد مقايسه هم اب نمره دو

  .كند پيدا افزايش همچنان بايستي آنها دانش اما اند داشته موضوع اين زمينه
  

  پيش آزمون
  نمي دانم  نادرست  درست  ها سوال

      .شود  نمي)پاره (در اوتيت مياني حاد پرده گوش هرگز سوراخ
 مزمن سوراخي در پرده گوش وجود دارد و گوش بـيش از دو               چركي در اوتيت مياني  
  .هفته ترشح دارد

    

      .شود  مي لزج سبب ايجاد گوش چسبناكمخاط
       .رسند  ميگوش طبيعي همگي يكسان به نظرهاي  پرده

       .رسد  ميدر اوتيت مياني حاد پرده گوش ملتهب به نظر
       .گوش استهاي  ش درمان اوتيت مياني حاد، استفاده از قطرهرو

غيرفعال را به اوتيـت ميـاني مـزمن فعـال      چركي مزمن   تواند اوتيت مياني      مي عفونت
  . تبديل كند

     

       . شوديتواند سبب ايجاد مننژيت و آبسه مغز  ميالتهاب استخوان ماستوئيد
گـوش  هـاي      و قطره  خشككننده    ز پاك روش درمان سوراخ شدگي خشك، استفاده ا      

  .است
     

توانـد    نمـي   گوش شود اما   مجراي ايجاد عفونت در     باعثتواند به تنهايي      مي آب آلوده 
       .گرددسبب ايجاد عفونت در گوش مياني 

        نمره
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  آمادگي
   )بهورز، كاردان، كارشناس( سالمت  مراقبمحتواي آمورشيكتاب   وراهنماكتاب  مطالعه و فهم
   پيامدهاي اختصاصي هر بخشمطالعه و فهم
  ها واژه فهرست مطالعه و فهم

   مراقب سالمتمحتواي آمورشيكافي از كتاب هاي   نسخهتكثير
   تعداد كافي از سواالت پيش آزمون و پس آزمونتكثير
  پيش آزمون و پس آزمونهاي   هدف و دستورالعملفهم

  متفراگيران سالكاغذ سفيد، مداد و پاك كن براي 
  نياز هر بخش   مورديپوسترها
  پوسترموردنياز هر هاي  برچسب

  وايت بورد و ماژيك/ تخته سياه و گچ
  يدكيهاي  باطريمختلف و هاي  در اندازههايي  تسلط در كار با اتوسكوپ مجهز به اسپكولوم

 يا صابون مايع، حولهكننده   ضدعفونيمايعظرف آب، 

  
 نمادها

 ظر با فراگيران سالمت و يا در گروهها با راهنمايي مربيبحث و تبادل ن         

  خود بنويسيدهاي           پاسخ يا ايده
  .         فراگيران سالمت در يك فعاليت شركت كنند

           روي پوستر قرار داده شود
  

  شناسي واژه
  )CSOM (مزمن چركي مياني اوتيت  ملتهب گوش پرده  پرده گوش
  خشك شدگي سوراخ  تورمم گوش پرده  اتوسكوپ

  عوارض  سوراخ  مزمن و حاد عفونت
  ماستوئيد استخوان التهاب  ترشح  )OM (مياني اوتيت
  پيشگيري قابل شنوايي آسيب   ناشنوايي/ شنوايي آسيب   حاد مياني اوتيت

  گيجي سرگيجه، -تعادل با مرتبط مشكالت  چسبناك گوش  مغزي آبسه/ مننژيت
  مياني گوش از ترشح  )OME (سروز مياني اوتيت  صورتي عصب فلج

  

  پرده گوش .1
از طريق ظـاهر پـرده گـوش        مشكالت گوش مياني    . توانند درمان شوند    مي در صورت تشخيص  شايع گوش مياني    هاي    بيماري

تشخيص  قادر به بت سالمت بايد    ارائه دهنده مراق   در ابتدا . ، ظاهر مخصوص به خود را دارد      هر مشكل . شوند  مي تشخيص داده 
پـرده  رسـند امـا معمـوال         مي كمي متفاوت به نظر   مختلف  هاي    پرده صماخ طبيعي در گوش     نماهاي .باشدوش طبيعي   پرده گ 

  . باشد  ميو بدون سوراخصيقلي و صاف  يگوش طبيعي داراي سطح

داراي پـرده گـوش سـالم و طبيعـي          . كند  مي را از گوش مياني جدا    خارجي   گوش   مجرايپرده گوش غشايي نازك است كه         
  .  وجود ندارد)سوراخي(منفذي صاف و صيقلي بوده و در آن هيچ طحي س
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  اتوسكوپ با گوش پرده معاينه  طبيعيپرده گوش 

  
  1فعاليت 

  
 بـه آن   آسـيب    باعـث كـه   بر عهده دارد همراه بـا عـواملي         پرده گوش   را كه   اي    وظيفهبخواهيد تا   مراقبين سالمت   از  

  . را بنويسندشود مي
  

  .گفتگو كنيدبحث و مراقبين سالمت با ها  درباره پاسخ
  

  :ارمورد انتظهاي  برخي از پاسخ
  :رسان به پرده گوشآسيب عوامل         :وظايف پرده گوش

   گوش براي تميز كردن آنون دراجسام خارجي كردن    وارد●  .كند  ميگوش داخلي را از گوش مياني جدا   ●
  ضربه به گوش   ●  .كند تا صدا به گوش مياني برسد  ميكمك   ●
  عفونت گوش مياني   ●    .دارد  ميآب را از گوش مياني دور نگه   ●
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  معاينه پرده گوش1,1

 )وقتي اتوسكوپ در دسترس باشد( معاينه گوش -2 فعاليت

  .كنندمعاينه  با استفاده از اتوسكوپ را از اعضاي گروه خود  گوش 10مراقبين سالمت 
 را در بخش اول براي يادآوري آنچه كه آنهـا بايـد             "روش استفاده از اتوسكوپ   "بايد  المت  مراقبين س  فعاليتپيش از آغاز اين     

  .انجام دهند، مطالعه كنند
  :به شما گفته شدهآنچه كه براي يادآوري 

 دسـت   ،سرحركت ناگهاني    بمنظور جلوگيري از آسيب به گوش در اثر       -اتوسكوپ را همانند يك مداد در دست خود نگه داريد         
  . تكيه دهيدفرده سر خود را ب

 : گوش به حالت مستقيم قرار گيردمجراي تابكشيد به عقب و باال با دست ديگر به آرامي الله گوش را 

  الله گوش را به سمت بيرون و باال بكشيد-بزرگساالن

   الله گوش را به سمت بيرون و پايين بكشيد -كودكان
  .سمت منفذ گوش بتابانيد گوش، نور را به مجرايدر ابتدا براي بررسي ورودي 

 به قـسمت عميـق گـوش        - گوش وارد كنيد   مجرايسپس با استفاده از اتوسكوپ نگاه كنيد و به آرامي اسپكولوم را در داخل               
 . گوش وارد نشويد چرا كه نسبت به لمس بسيار حساس است و ممكن است اليه پوشش پوستي آن را خراش دهيدمجراي

 توانيد پرده گوش را ببينيد؟  مي وضعيت طبيعي دارد؟ آياآيا.  گوش را معاينه كنيدمجراي

  
  :نكات مهم براي يادآوري

  .  گوش باشدمجرايگوش به اندازه كافي بزرگ و متناسب با اندازه مجراي از اسپكولومي استفاده كنيد كه براي مشاهده 
 .  گوش را مشاهده كنيدنوك اسپكولوم را به آرامي به اطراف حركت دهيد تا زماني كه بتوانيد كل پرده 

  :كنند بايد به اين سواالت پاسخ دهند  ميپرده گوش را معاينهمراقبين سالمت هنگامي كه 
  مطمئن نيستم          خير    بله                       

  توانيد پرده گوش را ببينيد؟  ميآيا
  رسد؟  ميآيا پرده گوش طبيعي و نرمال به نظر

  .نگام نگاه كردن به پرده گوش دارند، گفتگو كنيدهمراقبين سالمت درباره مشكالتي كه 
  
 

اين كار از انتشار عفونـت از يـك گـوش بـه      . اسپكولوم را پس از معاينه گوش بشوييد يا تعويض كنيد         ... همواره  
  .كند  ميگوش ديگر پيشگيري

 .كنيد را با گوش سالم شروع معاينه... يشه هم
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شوي گوش توسط   كليه اقدامات مربوط به شت     (نباشدپ در دسترس    وقتي اتوسكو گوش،  پرده   معاينه   -3 فعاليت
  .)شود پزشك انجام مي

  سواالت مورد بحث
  دهيد؟  ميدر صورتي كه قادر به مشاهده پرده گوش نباشيد، چه كاري انجام

  . كنيم  ميسازي پاكسرنگ شستشو از طريق  خشك و ياكننده  با پاك گوش را مجراي  ●
   چه كاري انجام خواهيد داد؟ايد كردهد كه پرده گوش را مشاهده در صورتي كه مطمئن نيستي

   .درتميز كبايد تخليه با سرنگ يا  و خشككننده   پاكبا استفاده از گوش را مجرايدر ابتدا   ●
  دهيد؟  ميدر صورتي كه پرده گوش طبيعي و سالم نبود، چه كاري انجام

  .ا كنيمرا پيدد كه مشكل و روش درمان بيمار رسعي كبايد   ●
  دهيد؟  ميدر صورتي كه مطمئن نباشيد كه پرده گوش طبيعي و سالم است، چه كاري انجام

اگر همچنان مطمئن نيستيد    . مجددا به پرده گوش نگاه كنيد و سواالتي كه در ادامه اين بخش آمده را بررسي كنيد                  ●
  . نشان دهيدپزشكگوش را به 

  
  شوند  ميمحسوب مشكالت شايع گوش مياني ء جزچه مواردي. 2

   اوتيت مياني حاد2,1
  .شود  ميناميده اوتيت مياني حادعفونت در گوش مياني در مدت زمان كمتر از دو هفته 

  
  چه كساني ممكن است به اوتيت مياني حاد مبتال شوند؟ 

يوع كمتري دارد و     و كودكان كم سن و سال تر بسيار شايع است، در ميان كودكان بزرگ تر ش                اننوزاداين بيماري در ميان       
 تغذيـه    مثبت و كودكان مبتال به سـوء       HIV اننوزاد در ميان    اوتيت مياني حاد   .شود  مي ديدهبزرگساالن بسيار كمتر    در ميان   

 هنگامي كه در خانه سيگار      شود و خانواده پرجمعيت دارد و همچنين        نمي  با شير مادر تغذيه    نوزاد در شرايطي كه   .شايع است 
، ايـن بيمـاري شـيوع        با كودكاني در تماس باشند كه دچار آبريزش بيني و سرفه هستند            فرزنداناني كه   زم و   شود  مي كشيده

   .بيشتري دارد
  

  دهد؟  ميچه اتفاقي رخدر اوتيت مياني حاد 
 عفونـت  .تواند از طريق سرخك ايجاد شـود   مياين بيماري. شود  مياوتيت مياني اغلب با يك سرماخوردگي يا گلودرد شروع     
پوشش گوش مياني عفونت كرده و اين رخداد سـبب تـب و درد شـده و پـرده                .يابد  مي  بيني يا گلو تا شيپور استاش انتشار       از

پشت پرده  در  ناشي از چرك    فشار   .كند  مي  چرك گوش تشكيل شده و فضاي گوش مياني را پر          .شود  مي )قرمز(گوش ملتهب   
گـوش  شـده و    ) سـوراخ (ونت درمان نشود ممكن است پرده گوش پـاره           اگر عف  .شود  مي رود و پرده گوش متورم      مي گوش باال 

   . كندچركشروع به ترشح 
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  التهاب حاد گوش مياني
                                  

    
 

                     
  
  
  

  شود؟  ميچه چيزي مشاهدهدر اوتيت مياني حاد 
  از بيمار بپرسيدسواالت زير را 

 يا گلودرد شده است؟/ ر سرماخوردگي وآيا اخيرا دچا  
  است؟ تب مبتال به آيا بيمار   
 آيا گوش بيمار درد دارد؟  

  معاينه
   از اتوسكوپ براي مشاهده پرده گوش استفاده كنيد

 تواند متورم شود يا سوراخ شده و چرك ترشح كند  ميپرده گوش ملتهب شده و.  
 هر دو گوش را بررسي كنيد  
       التهـاب اسـتخوان ماسـتوئيد     (ظر وجود تـورم     پشت هر دو گوش را از ن (

  بررسي كنيد
  درمان
  روز آنتي بيوتيك تجويز شود5بايستي به مدت   
 در صورتي گوش درد كند يا بيمار تب داشته باشد بايد مسكن تجويز شود  
 پس از دو روز گوش بيمار را بررسي كنيد  
 پس از يك هفته مجددا گوش بيمار را بررسي كنيد  
 نت برطرف شد ميزان شنوايي بيمار را بررسي كنيد هنگامي كه عفو 

  
  :در صورت مشاهده عالئم زير بيمار را ارجاع دهيد

 سردرد  
 استفراغ   
 خواب آلودگي  
 خشك شدن گردن   

پرده گوش 
سوراخ 
همراه با 
ترشح 
 چرك

پرده گوش 
ملتهب و  
 قرمز

 در حال ترشح با تاخير اوليه طبيعي

پرده گوش 
 متورم

گوش مجراي  مياني گوش   

استاش شيپور  
 طبيعي گوش پرده

  ترشح با همراه سوراخ گوش پرده

  برامده گوش پرده

  قرمز ملتهب، گوش پرده
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 تورم پشت گوش  
 تداوم درد پس از گذشت دو روز از مصرف آنتي بيوتيك  
  روز از مصرف آنتي بيوتيك5تداوم التهاب پرده گوش پس از گذشت   
 يب  شنوايي پس از برطرف شدن عفونتآس  

   
اوتيت (و گوش ترشح دارد احتماال فرد مبتال به سوراخ شدگي خشك            باشد  از درد و تب وجود نداشته       اي    در صورتي كه سابقه   

  .شود  ميتواند فعال شود كه در اين صورت اوتيت مياني چركي مزمن ناميده  مياست كه) مياني غيرفعال
 

  :به خاطر داشته باشيد
  .كشند  ميمشكالت حاد مشكالتي هستند كه كمتر از دو هفته طول

 .يابند  ميمشكالت مزمن مشكالتي هستند كه دو هفته يا بيشتر تداوم
  

  )شود  مياوتيت مياني مزمن فعال نيز ناميده (CSOM  چركي مزمن اوتيت مياني2,2
 كه سبب ترشح به مدت دو هفتـه         ) كه فعال باشد   گوش مياني  (عبارت است از عفونت گوش مياني      چركي مزمن    اوتيت مياني 

مبـتال بـه ايـن بيمـاري        هاي     گاهي گوش  .يابد  نمي  سوراخي در پرده گوش وجود دارد كه بهبود        در اين بيماري   .شوديا بيشتر   
  .)دچار عفونت هستند(خشك بوده و گاهي ترشح دارند 

  
  التهاب چركي مزمن گوش مياني

  

              
  
 

  

  ؟دهد  ميرويچه اتفاقي 
 پـرده گـوش     هر گاه به درستي درمان نشود     كند كه     مي اوتيت مياني چركي مزمن در ابتدا به صورت اوتيت مياني تظاهر پيدا           

 و گوش به مـدت دو هفتـه يـا    در صورتيكه ترشح گوش ناديده گرفته شود  . دشو  مي خارجگوش چرك   از  شده و   ) پاره(سوراخ  
اوتيـت  (سوراخ شـدگي خـشك   محل بعدي از   هاي    پس از عفونت اوليه، عفونت    . شود  مي  مزمن ناميده  دكنبيشتر چرك ترشح    

  .)زير را ببينيدشكل ( افتد  مياتفاق) مياني مزمن غيرفعال

شيپور 
 استاش

 گوش مياني
 كانال گوش

 سوراخ خشك چركي مزمن گوش التهاب التهاب حاد گوش مياني

درمان ترشح 
 سوراخ و ترشح از سوراخ تر

 سوراخ خشك
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  شود؟  ميچه چيزي مشاهدهدر اوتيت مياني چركي مزمن 
  سواالت زير را از بيمار بپرسيد

  ترشح داشته است؟گوش بيمار به مدت دو هفته يا بيشترآيا   
  هيچ گونه تب يا دردي وجود دارد؟آيا    
  شنوايي وجود دارد؟آسيبهيچ گونه آيا  

  هيچ گونه دردي نبايد وجود داشته باشد: به خاطر داشته باشيد

  
  )تحت نظر پزشك انجام پذيرد (معاينهراهنماي 

   گوش استفاده كنيدمجراياز اتوسكوپ براي مشاهده 
 گوش تميز كنيدمجراي ترشح را در ، و تخليه از طريق سرنگخشككننده  با استفاده از پاك  . 

 از اتوسكوپ براي مشاهده پرده گوش استفاده كنيد  
  خواهد بودپرده گوش داراي سوراخ  
 هر دو گوش را بررسي كنيد  
  بررسي كنيد) التهاب استخوان ماستوئيد(پشت هر دو گوش را از نظر وجود تورم 

  
  درمان

براي اوتيـت   دوره درمان با آنتي بيوتيك خوراكي       تك  پيش از اين آنتي بيوتيك دريافت نكرده است، يك          يمار  بدر صورتي كه    
  .شودمياني حاد براي وي تجويز 

مكـرر آنتـي بيوتيـك      هـاي      دوره .مزمن گوش موثر باشد   هاي    تواند در مقابل عفونت     نمي درمان با آنتي بيوتيك خوراكي    : توجه
   . گوش تجويز نكنيد براي درمان ترشحخوراكي
  بيمار بايد سه بار در روز اين كار را انجام دهد . كردن گوش آموزش دهيدپاكبه بيمار درباره نحوه.  
         اگر ترشح گوش همچنان ادامه داشت، به خشك كردن گـوش ادامـه             . روند درمان را به مدت پنج روز پيگيري كنيد

  . كنيدآغازرا كننده  ضدعفونيهاي  قطرهاستفاده از داده و 
  ا.بيمار را به يك متخصص ارجاع دهيدآنتي بيوتيك، هاي  براي ساكشن گوش و تجويز قطرهدر صورت امكان  
              تا جايي كه امكان دارد بيمـار  به منظور تكرار خشك كردن گوش يا تخليه از طريق سرنگ و استفاده از قطره گوش ،

   .گوش و پشت گوش را تكرار كنيدهر بار معاينه  مالقات كنيد و هفتگي يا روزانهبه صورت را 
  را بررسي كنيدهر دو گوششنوايي ميزان هنگامي كه عفونت برطرف شد .   

  
  :در صورت مشاهده عالئم زير بيمار را ارجاع دهيد

 ها  در گوشدرد  
 ها تورم پشت گوش  
 مشكالت تعادلي  
 فلج عصب صورتي 

 عدم بهبود پس از گذشت يك ماه از شروع درمان  
  از برطرف شدن عفونت شنوايي پسآسيب   

 

  ترشح همراه به گوش پردهدر سوراخ

  ترشح چرك با همراه سوراخ گوش پرده
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  :رساني كنيد اطالع داشته باشيد و يادبه 
 .باشد  ميترشح گوش به معني وجود عفونت در گوش

 . يابد  نميبهبودهميشه پرده گوش شود اما سوراخ   ميهنگامي كه عفونت درمان شود، ترشح چرك متوقف

 
  )شود  مياوتيت مياني مزمن غيرفعال نيز ناميده( سوراخ شدگي خشك 2,3

هنگامي است كه عفونتي وجود ندارد امـا همچنـان سـوراخ             سوراخ شدگي خشك  
هـايي   چنـين گـوش  . فته استوجود دارد كه بهبود نيا) سوراخ در پرده گوش  (شدگي  

    ).دچار عفونت هستند(گاهي ترشح دارند 
  شود؟  ميچه چيزي مشاهده

  :توجه
 .كي مـزمن تبـديل كنـد      تواند سوراخ شدگي خشك را به اوتيت مياني چر          مي عفونت

  عفونت 
  . شود  مياز طريق سوراخ وارد گوشو شود يا از آب آلوده   ميدر شيپور استاش از طريق سرماخوردگي يا گلودرد ايجاد

  
           سوراخ شدگي خشك پرده گوش                                              

  ش ميانيگو گوش   مجراي                    

          
 
  

  

  سواالت زير را از بيمار بپرسيد
  :  كه گوش خشك استوقتي
 آيا گوش بيمار در گذشته ترشح داشته است؟  
  وجود دارد؟  اينكه در حال حاضر  گونه مشكلي در شنوايي وجود داشته است يا هرآيا 

  : باشد  مي كه گوش دچار عفونتوقتي
 ي وجود داشته است؟يا گلودرد/آيا اخيرا سرماخوردگي و 

 آيا آب وارد گوش شده است؟ 

  
  گونه دردي نبايد وجود داشته باشد هيچ به خاطر داشته باشيد

 ورود 
 آب آلوده 

 شيپور 
 استاش

 سوراخ خشك

 ورود عفونت از بيني يا گلو

التهاب چركي مزمن گوش 

خيسترشح از سوراخ   

  گوش پردهخشك روي  سوراخ
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  معاينه
  : هنگامي كه گوش دچار عفونت شده است

 به مبحث اوتيت مياني چركي مراجعه شود.  
  : هنگامي كه گوش خشك است

 از اتوسكوپ براي مشاهده پرده گوش استفاده كنيد.  
  هر دو گوش را بررسي كنيدشنوايي.  

  درمان
  : هنگامي كه گوش دچار عفونت شده است

  مراجعه شود چركي اوتيت ميانيبه مبحث.  
  : هنگامي كه گوش خشك است

 نيازي به درمان نيست 

 وارد گوش شودديآب نبا .  

  
  :در صورت مشاهده عالئم زير بيمار را ارجاع دهيد

  : هنگامي كه گوش دچار عفونت شده است
  مبحث اوتيت مياني چركي مراجعه شودبه.  

  : هنگامي كه گوش خشك است
  شنوايي وجود داشته باشدآسيب در صورتي كه   
  دچار عفونت شود) مكررا(در صورتي كه گوش به كرات. 

 
  شنوايي شودتواند سبب آسيب  ميوجود سوراخ در پرده گوش: به خاطر داشته باشيد

  
، مزمنهاي     از سوء تغذيه و بيماري     ناشي ها،   عفونتابتال به   در برابر   بدن  اومت پايين   به دليل مق  در كشورهاي در حال توسعه      

 برخي از   .شود  مي عفونت گوش اغلب به يك بيماري جدي تبديل        مشكالت گوش و درمان ناكافي،       ناديده گرفتن و نيز به علت     
دائمـي بـه گـوش      تواند سـبب آسـيب        مي رضساير عوا . تواند منجر به مرگ شود      مي اين عوارض مانند مننژيت و آبسه مغزي      

 فلـج  -دائمـي ناهنجـاري  توانـد سـبب     مـي ض نيزبرخي از عوار. يا مشكالت تعادلي شود/ داخلي و همچنين سبب ناشنوايي و  
هـاي    در خـصوص عـوارض بيمـاري      اي    و زمينـه  اي    بايستي از دانش پايه   ارائه دهندگان مراقبت سالمت     .  شوند -عصب صورتي 

به يك بيماري جـدي تبـديل شـده و نيـاز بـه               بتوانند تشخيص دهند كه چه هنگامي بيماري گوش          شند تا گوش برخوردار با  
  .ارجاع فوري دارد

 
  گوشهاي  عوارض عفونت. 3

   در اسـتخوان ماسـتوئيد     هوايي ماستوئيد   هاي    تواند به سلول    مي  چركي مزمن  مياني و اوتيت مياني   حاد گوش   اوتيت
 . شود)ماستوئيديت (التهاب استخوان ماستوئيددر پشت گوش گسترش يابد و سبب 

 كند  ميپشت گوش ورم كرده و بيمار احساس ناخوشي. 

  ،بيماري جدي استيك التهاب استخوان ماستوئيد. 

 شود مننژيتتواند سبب   مياوتيت مياني چركي مزمن و حاد. 
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 شود يا آبسه مغزي/ مننژيت وتواند به مغز گسترش يابد و سبب   ميعفونت ماستوئيد.  

        فلـج عـصب   تواند روي عـصب صـورتي تـاثير گذاشـته و سـبب              مي اوتيت مياني حاد و اوتيت مياني چركي مزمن
 وارد گـوش   ديواره بـين گـوش ميـاني و گـوش داخلـي              دري استخواني   مجرايعصب صورتي از طريق      .شود صورتي

گيرد   مي حت تاثير قرار  تيك طرف   هنگامي كه عصب    .  صورت است  عضالت اين عصب مسئول حركات همه       .شود مي
 . شود  مي اين وضعيت تحت عنوان فلج عصب صورتي شناخته-شوند  ميفلجآن طرف همه عضالت 

        مـشكالت تعـادلي   تواند به گوش داخلي گسترش يافته و سبب           مي اوتيت مياني حاد و اوتيت مياني چركي مزمن 
  .شود  ميتفادهگاهي اوقات اصطالحات سرگيجه و گيجي در مورد اين وضعيت اس. شوند

 شود ناشنواييتواند به گوش داخلي گسترش يافته و سبب   مياوتيت مياني حاد و اوتيت مياني چركي مزمن.     

    
 بايـستي بـه ارائـه    بوده و يكي از عوارض شايع عفونت گوش  التهاب استخوان ماستوئيد،در برخي از كشورهاي در حال توسعه   

جهـت  را    بيماران اينبايد فورا    و بدانند كه     داده را تشخيص    اين مشكل شود تا بتوانند    دهندگان مراقبت سالمت آموزش داده      
   .هوايي ماستوئيد استهاي   روش درمان اين مشكل، جراحي جهت برطرف نمودن عفونت از سلول.دهنددرمان ارجاع 

  
  )ماستوئيديت (التهاب استخوان ماستوئيد . 4

 
  ؟چيستالتهاب استخوان ماستوئيد 

 
   زير را از بيمار بپرسيدسواالت
  مثـل  عفونـت گـوش   به   عفونت گوش دارد يا آيا اخيرا        آيا بيمار  

   ه است؟مبتال بود - از گوشهادرد، تب، ترشح
  بيمار بدحال است؟آيا   

  درد يا تورم پشت گوش وجود دارد؟آيا 

 
 معاينه

   و پرده گوش استفاده كنيدمجراياز اتوسكوپ براي مشاهده 
 د داشته باشدممكن است ترشح وجو  
  گوش بسيار متورم باشدمجرايممكن است   
        و داراي سوراخ   ) متورم(ممكن است پرده گوش ملتهب، برآمده

 .باشد

يــا تــورمي روي اســتخوان /  آيــا التهــاب و-پــشت گــوش را چــك كنيــد
   باشد؟راندهماستوئيد وجود دارد كه الله گوش را به سمت جلو 

 يك آبسه است؟ بشكل آيا اين تورم  
  .و گوش را بررسي كنيدهر د

  
  درمان
  . داده شودارجاع منطقه مارستان فورا به بيبايد بيمار 

  التهاب پشت گوش-هيمرحله اول

  آبسه و تورم پشت گوش،نهاييمرحله 
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  :در صورت مشاهده عالئم زير بيمار را ارجاع دهيد
 يا تورم روي استخوان ماستوئيد/ التهاب و   

 بدحال بودن بيمار همراه با درجه حرارت باال 

 خواب آلودگي 

 سردرد 

 استفراغ 

 گردنسفتي  
  

  )شود  مي نيز ناميدهOME  اوتيت مياني همراه با ترشح(بناك گوش چس .5
كـشند    مـي  شود به طوري كه هنگامي كه آن را از گوش مياني بيرون             مي  موكوسي چسبناك پر   گوش مياني با  در اين بيماري    

عريـف  به همين دليل كلمه مفيد و مناسبي جهت اسـتفاده در ت           شناسند    مي  اكثر مردم چسب را    .رسد  مي مانند چسب به نظر   
گوش ورد  م در   . اشاره كرد  جنبفضاي  ترشح  توان به     مي دهد كه بطور مثال     مي رخاز بدن    فضايي    ترشح، وجود مايع در    .است
    .اتفاق افتدفضاي گوش مياني تواند در   ميترشح

  

  شوند؟  ميچه كساني مبتال به گوش چسبناك
شود و گاهي اوقات      مي كودكان بزرگتر كمتر ديده    در   اين بيماري . گوش چسبناك در كودكان كم سن و سال تر شايع است            

  .دهد  ميدر بزرگساالن رخ
 

  دهد؟  ميچه اتفاقي رخ
در كنـار شـيپور اسـتاش    كند كـه    ميرا توليد) چسب(بوده و موكوس چسبناكي  پوشش گوش مياني شبيه به پوشش بيني          

، شـيپور اسـتاش را       شـود   ترشح موكـوس بـسيار زيـاد       راگ .رقيق و كم است   در مرحله آغازين اين مايع بسيار       . شود  مي ترشح
بـا موكـوس چـسبناك پـر شـده و پـرده گـوش و                فضاي گـوش ميـاني      . تواند وارد گوش مياني شود      نمي مسدود نموده و هوا   

  . شود  مي شنواييآسيب توانند به درستي مرتعش شوند كه اين موضوع سبب   نميها استخوانچه
شبيه به هيچ يك از مشكالتي كـه پـيش از ايـن             وش طبيعي به نظر نرسد اما وضعيت آن         در كودكان در صورتي كه پرده گ        

 در صورتي كـه     .شنوايي را بررسي نمود   وضعيت  و   را مدنظر قرار داد   به گوش چسبناك    احتمال ابتال   بررسي شدند، نباشد بايد     
 شنوايي سبب مـشكالت     آسيبان  در كودك  .وضعيت شنوايي طبيعي نباشد كودك ممكن است مبتال به گوش چسبناك باشد           

شوند   نمي والدين اغلب متوجه   .شوند  نمي واضح تلفظ / فتاده و كلمات به صورت درست      به تعويق ا    رشد گفتار  -شود  مي گفتاري
 مهـارت گفتـار فرزندشـان هماننـد سـاير           شـوند كـه     مي  و آنها معموال زماني متوجه     تواند به درستي بشنود     نمي كه فرزندشان 

 هنگامي كه كـودك مـشكالت گفتـاري         .يا واضح تلفظ نكند   ا فرزندشان كلمات را به صورت درست         نكرده ي  داكودكان رشد پي  
  . شنوايي را مدنظر قرار دهندآسيب  احتمال ابتال به بايدهمواره  ارائه دهندگان مراقبت سالمت دارد،
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  شود؟  ميچه چيزي مشاهده
  

  سواالت زير را از بيمار بپرسيد
  :در كودكان

 وضعيت شنوايي طبيعي است؟ آيا 

 آيا گفتار واضح و روشن است؟  
  درد دارد؟كودك گاهيآيا گوش  

  :در بزرگساالن
  گوش وجود دارد؟ و يا پري در  مسدود شدن حسآيا  

 
  معاينه

  از اتوسكوپ براي مشاهده پرده گوش استفاده كنيد
       ت داشته باشـد    روكد ممكن است    -پرده گوش طبيعي به نظر نخواهد رسيد

  .  باشد داشته"گيكشيد درونبه " ممكن است او ي
 هر دو گوش را بررسي كنيد  

  متوسط وجود دارد/  شنوايي خفيفآسيب  -وضعيت شنوايي را بررسي كنيد
 

  درمان
 را درمان كنيدتحتانييا /  وفوقاني -دستگاه تنفسيهاي  هرگونه عفونت . 

 هرگونه عفونت گوش را درمان كنيد. 

 وباره مالقات كرده و معاينه و بررسي وضعيت شنوايي را تكرار كنيدبيمار را پس از يك ماه د  . 

  
  :در صورت مشاهده عالئم زير بيمار را ارجاع دهيد

  وجود داشته باشد در ويزيت مجدد  شنوايي آسيبهمچنان 

  گوش پردهورتكدر ه،يمرحله اول

  شدهدهيپرده به داخل كش ،يريمرحله تاخ
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  روش معاينه پرده گوش .6
  

                                                        
  سرنگ يا خشك كننده پاك با گوش كردن پاك                       دارد؟ وجود ترشح گوش يمجرا در آيا  

                           
                                 

  مياني گوش حاد التهاب                 است؟ مدهآبر / ملتهب گوش پرده آيا             ببينيد؟ را گوش پرده توانيد مي آيا
                                                                        

              پزشك به ارجاع يا و گوش مجراي مجدد كردن پاك  
    

  
  
  
  

        
  
  
  

    
  
  

                                                                                                                              
                                                                                                                              

  
  

                                                         
  

        
  

    

 "كدر" پرده گوش ايآ
  است؟"رتركته" پرده گوش اياست؟ آ

آيا در پرده گوش 
 سوراخ وجود دارد؟

آيا سوراخ پرده 
گوش تر است؟ 

ترشح كمتر از دو 
  هفته؟

خ پرده آيا سورا
گوش خشك 

 است؟

 التهاب حاد 
 گوش مياني

آيا سوراخ پرده  
گوش تر است؟ 

ترشح دو هفته يا 
 بيشتر از آن؟

سوراخ 
 خشك

التهاب  
چركي مزمن 
  گوش مياني 

:  تست شنوايي
ارجاع -معمولي

به فرد باتجربه 
اختالل . تر

شنوايي گوش 
 چسبنده   

آيا چيز غيرمعمولي 
ديگري وجود دارد كه 
  شما ندانيد چيست؟   

ارجاع به فرد 
 با تجربه تر

    است؟ طبيعي گوش پرده 
 پرده گوش طبيعي

 بله

 بله

 بله

 بله

 خير

 خير خير

 خير

 خير

 بله

 خير
 بله خير

 بله

 بله بله

 بله
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  :براي تكميل معاينه گوش
  

    استخوان ماستوئيد
  

    
  
  

  بله   آبسه مغزي/     مننژيت 
  

    
    

      فلجي صورت
  

    
  
    مشكل تعادل   

  
         

 
 

  
     شنواييآسيب  

  
  
  
  
  
 

آيا هيچ گونه تورم يا التهاب در استخوان  
  ماستوئيد وجود دارد؟   

 فلجي صورت

آيا در بيمار سردرد، استفراق، خواب 
آبسه مغزي/  مننژيت   يا سفتي گردن وجود دارد؟  آلودگي و  

  عفونت استخوان ماستوئيد   

 آيا فلجي عضالت صورت وجود دارد؟

 مشكل تعادل آيا مشكل تعادل وجود دارد؟

 /اختالل شنوايي 
     ناشنوايي

 :تست شنوايي
متوسط، / معمولي، اختالل شنوايي خفيف 
 اختالل شنوايي شديد، ناشنوايي 

 خير

 بله

 خير

 خير

 خير

 بله

 بله

 بله

 بله
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  4فعاليت
  

  و "ارائه دهنده مراقبـت سـالمت     "نقش  مراقبين سالمت   يكي از   .  يك هم گروهي انتخاب كند     فراگير مراقب سالمت  
كند و از     مي بيمار يكي از مشكالت موجود در ليست پايين را انتخاب كرده و آن را توصيف              .  را بازي كند   "بيمار"ديگري نقش   

  .كند تا دقيقا مانند يك بيمار واقعي رفتار كند  ميتخيل خود استفاده
كند تا جزئيات را بر       مي د استفاده پرسد و سپس از دانش خو       مي ارائه دهنده مراقبت سالمت سواالت بيشتري را درباره مشكل        

  .روي چارت سالمت بيمار بنويسد
  .دهيد  ميبه آنها نشان دهيد كه چگونه اين كار را با خط كشيدن دور هر يك از جزئيات موجود در اين چارت انجام

  : برخي از مشكالت مطرح شده توسط بيمار
  .كرده است  مييه، فرزندي دارد كه تمام طول شب را به علت گوش درد گربيمار

  .كند  نميبيمار براي مدتي طوالني ترشح از گوش داشته است اما دردي احساس
   .تواند به خوبي بشنود  نميبيمار سال گذشته ترشح از گوش داشته است و در حال حاضر

  .، فرزندي دارد كه هفته گذشته گوش درد داشته است و در حال حاضر از همان گوش ترشح داردبيمار
  .كند  مي چند روز گوش درد داشته است و در حاضر احساس ناخوشي دارد و در پشت گوش خود درد حسبيمار

  .بيمار نيمه هوشيار بوده و ترشح از گوش دارد
  .كند  نميبيمار فرزندي دارد كه واضح و شفاف صحبت

  .كند  نميحساسآب بند شنا كرده است و در حال حاضر ترشح از گوش دارد اما دردي ا/ بيمار در رودخانه
  

توانيـد بـه منظـور        مـي  توانند آن را در گروه خود ارائه دهند و شما           مي اين فعاليت را انجام دادند    مراقبين سالمت   هنگامي كه   
درمان مـشكالت مختلـف گـوش بـا گـروه گفتگـو             هاي    تقويت و تحكيم آنچه كه پيش از اين به آنها آموخته ايد، درباره روش             

  .  كنيد
  

  :فراگيران سالمت با بحثجهت اي  نمونه
در گـوش راسـت خـود و نيـز التهـاب اسـتخوان              ) متـورم (بيمار مبتال به اوتيت مياني همراه با پرده گوش ملتهـب و برآمـده               

پس از تكميل معاينـه   مراقبين سالمت   . گوش چپ اين بيمار وضعيت طبيعي دارد      . ماستوئيد و استفراغ ناشي از مننژيت است      
چون پرده گوش وضـعيت طبيعـي نـدارد،         . كنند  مي ند و براي انجام اين بررسي از پرده گوش شروع         كن  مي گوش، چارت را پر   
 در اين مورد    -ظاهري پرده گوش غيرطبيعي   هاي    آنها يكي از ويژگي   . كشند  مي  خط "غيرطبيعي"دور گزينه   مراقبين سالمت   

التهاب يا  " از آن به سمت ماستوئيد رفته و دور          پس. كشند  مي  را انتخاب كرده و دور آن خط       -")متورم(برآمده  " و   "ملتهب"
گرفتگـي  " و   "اسـتفراغ "رسـند و دور       مـي  آبـسه مغـزي   / سپس آنها به مننژيت   . كشند  مي  خط "ورم روي استخوان ماستوئيد   

  . كشند  مي خط"گردن
  :به خاطر داشته باشيد

كه وضعيت طبيعي دارد بايد اين بررسي را        بايستي هر دو گوش را بررسي كنند بنابراين در مورد گوش چپ             مراقبين سالمت   
تواننـد    نمـي   از آنجايي كه گوش چپ وضعيت طبيعي دارد آنهـا          - خط بكشند  "طبيعي"از پرده گوش آغاز كنند و دور گزينه         

  .غيرطبيعي خط بكشندهاي  دور هيچ يك از ويژگي
معاينه را به صورت كامل انجـام  اقبين سالمت مراستفاده از چارتي مانند چارت زير، روشي است براي كسب اطمينان از اينكه      

  .كنند  نميداده و چيزي را فراموش
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 كارت سالمت بيمار

 : نام و نام خانوادگي :تاريخ

 :سن :جنسيت

 :آدرس

 مشكل بيمار چيست؟

  گوش چپ
 پرده گوش

  گوش راست
 پرده گوش

 غير طبيعي/ طبيعي  طبيعي غير / طبيعي

 ده برآم/ ملتهب  برآمده/ ملتهب 

 تر/ خشك : سوراخ تر/ خشك : سوراخ 

 به داخل كشيده شده / كدر  شدهدهيبه داخل كش / كدر 

  .دانيد چيست  نميچيز ديگري است كه شما  .ستي چديدان  نمي است كه شمايگري دزيچ
 استخوان ماستوئيد  استخوان ماستوئيد 

 التهاب يا تورم در سرتاسر استخوان ماستوئيد/ مولي  مع التهاب يا تورم در سرتاسر استخوان ماستوئيد/ معمولي 

  آبسه مغزي/  مننژيت 
 معمولي           سردرد           استفراق            خواب آلودگي             سفتي گردن

 عصب صورت عصب صورت 

 فلج صورت/  معمولي  فلج صورت/ معمولي 

 مشكل تعادل 

 مشكل تعادل/  معمولي 

  شنواييآسيب  

  شنواييآسيب /  معمولي –سواالت نوزاد 

 آزمون صدا آزمون صدا

 شنوايي معمولي معمولي شنوايي

  خفيفآسيب  خفيف آسيب 

  متوسطآسيب  متوسط آسيب 

  شديدآسيب  شديد آسيب 

 ناشنوايي ناشنوايي

 مشكل بيمار چيست؟

 خواهيد آن را درمان كنيد؟  ميچگونه

  .گفتگو كنيدمراقبين سالمت يت با درباره اين فعال
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  گوش ميانيهاي  عفونت . 7
 اوتيت مياني حاد و مزمن به خصوص در كودكان شايع است.  
     را بـه دنبـال داشـته       اي    توانند عوارض جدي و حتي كـشنده        مي شده و افراد  سالمت  عديده در   باعث ايجاد مشكالت

 .باشند

  شنوايي هستندآسيب علل مهم قابل پيشگيري . 

 بسيار مهم است و بايد آنها را تشويق كرد          زودهنگام مداخله دادن به والدين و اعضاي جامعه در مورد اهميت           آگاهي 
 .جهت درمان بيمار خود اقدام كنند ،از عفونت گوشاي  نشانهاهده هرگونه شكه به محض م

  آسـيب  عفونـت و   گسترش  اد  تواند منجر به بهبودي كامل شده و از ايج          مي  همراه با درمان مناسب    مداخله زودهنگام
  .شنوايي احتمالي خودداري كند

   سـالمت جامعـه    ها    در كلينيك ها، بيمارستان ها، مدارس آموزش داده شود و در ساير برنامه            بهداشت گوش   بايستي
 .ادغام شود

  
 .بر اهميت مداخله زودهنگام تاكيد نماييد

  
  بهداشت گوش

  
  . در گوش خود استفاده كنيدصرفا از داروهايي كه براي شما تجويز شده است

  .خود استفاده كنيدهاي  از حوله تميز براي خشك كردن گوش
  .هيچ چيزي را در داخل گوش خود فرو نكنيد

  !گيره مو، خالل دندان يا هر چيز ديگري تميز كنيدسنجاق، خود را با هاي  سعي نكنيد كه گوش
  .اجازه ندهيد كه آب آلوده وارد گوش هايتان شود

  .خود پنبه فرو نكنيداي ه در گوش
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  پس آزمون
  دانم نمي  نادرست  درست  ها سوال

   ✓   .شود  نمي)پاره(در اوتيت مياني حاد پرده گوش هرگز سوراخ 
در اوتيت مياني چركي مزمن سوراخي در پرده گوش وجود دارد و گوش بـيش از دو                 

  .هفته ترشح دارد
✓    

    ✓  .شود  ميمخاط لزج سبب ايجاد گوش چسبناك
    ✓   .رسند  ميگوش طبيعي همگي يكسان به نظرهاي  پرده

     ✓  .رسد  ميدر اوتيت مياني حاد پرده گوش ملتهب به نظر
    ✓   .گوش استهاي  روش درمان اوتيت مياني حاد، استفاده از قطره

تواند اوتيت مياني چركي مزمن غيرفعال را به اوتيـت ميـاني مـزمن فعـال             مي عفونت
  . تبديل كند

✓ 
    

     ✓  .تواند سبب ايجاد مننژيت و آبسه مغزي شود  ميالتهاب استخوان ماستوئيد
گـوش  هـاي     خشك و قطره  كننده    روش درمان سوراخ شدگي خشك، استفاده از پاك       

  .است
✓ 

    

توانـد    نمـي   گوش شود اما   مجرايتواند به تنهايي باعث ايجاد عفونت در          مي آب آلوده 
  ✓   .ددسبب ايجاد عفونت در گوش مياني گر

  

        نمره
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6بخش                                                                 
  شنوايي و مشاوره وضعيتارزيابي                             

 
  

  : مراقبت سالمت بايد بتوانندكارشناساندر پايان اين بخش   
  را شرح دهنددوره طفوليت الگري در غربارزيابي شنوايي به روش.  
  را شرح دهند سال3-6كودكان سن غربالگري شنوايي در .  
 بالغين و كودكان بزرگ تر را بر عهده بگيرندغربالگري شنوايي در .  
 نتايج غربالگري شنوايي را توضيح دهند.  
  دآنان را شرح دهنهاي   شنوايي و خانوادهآسيبنحوه مشاوره با بيماران مبتال به.  
 آگاه سازي جامعه را توضيح دهندهاي  فعاليت.   

  

.  انجـام پـذيرد    شـناس   شـنوايي بايـستي توسـط     هاي تشخيصي شنوايي      ارزيابيكليه اقدامات مربوط    : تذكر
  .باشد هاي شنوايي مي آزمايشغربالگري و نحوه اطالعات مندرج در اين بخش صرفاً جهت آشنايي فراگيران با 
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  ون و پس آزمونپيش آزمهاي  دستورالعمل
 پيـشگيري از اخـتالالت شـنوايي و گـوش در افـراد جامعـه      در مـراقبين سـالمت   و دانش هدف از اين فعاليت ارزيابي آگاهي     

به سـواالت پـيش آزمـون       مراقبين سالمت   پيش از آغاز اين بخش،       . سواالت پيش آزمون و پس آزمون يكسان است        .باشد مي
 به سواالت پس آزمون پاسـخ     مراقبين سالمت   در پايان اين بخش     . شوند  نمي مره دهي سواالت در اين مرحله ن    . دهند  مي پاسخ
نمرات آنها را يادداشت    . دهي كنند  هايشان را براي هر دو آزمون نمره       بررسي كنيد و آنها پاسخ     كليه سواالت را با آنها     .دهند مي

پيش از شروع ايـن بخـش دانـش         مراقبين سالمت    پس   اگر نمرات پيش آزمون باال بودند     . كرده و دو نمره با هم مقايسه كنيد       
  .خوبي در زمينه اين موضوع داشته اند اما دانش آنها بايستي همچنان افزايش پيدا كند

  
  پيش آزمون

  دانم نمي  نادرست درست  ها سوال
      شنوايي استوضعيت شنوايي همان غربالگري ) تست(آزمون 

      . شنوايي اطالعي ندارندآسيب  به  از ابتالي فرزندان خودمعموال والدين
      . استفاده شوداننوزادتواند به منظور ارزيابي شنوايي در  ميها  پرسش

شود كه كلمات را تكرار كننـد ايـن           مي كودكان خردسال معموال وقتي از آنها خواسته      
  دهند  ميكار را انجام

    

 تـر اسـتفاده     گكودكان بزر مي توانيد از صداي خود براي ارزيابي وضعيت شنوايي در           
  كنيد

     

 كـردن  )پچ پچ(نجوا توانند صداي شما را هنگام   ميافرادي با وضعيت شنوايي طبيعي  
  بشنوند

     

       .كند  مي شنوايي كمكآسيبلب خواني به درك كلمات در افراد مبتال به 
      .مدرسه حضور داشته باشند  درتوانند  نميكودكان ناشنوا
       ناتواني استيك نوعدانند كه ناشنوايي   ميالًجوامع معمو
 مراقبت سالمت بايـستي معلمـان را بـراي ارزيـابي وضـعيت شـنوايي در                 كارشناسان

  كودكان سنين مدرسه آموزش دهند
     

        نمره
  

  آمادگي
 يآموز دانش و كتاب كار )بهورز، كاردان، كارشناس(مراقبين سالمت  راهنماي مطالعه و فهم  
 ها واژه فهرست ه و فهممطالع  
 هر بخشاهداف مطالعه و فهم   
 كپي كردن تعداد كافي از سواالت پيش آزمون و پس آزمون  
 يآموز دانشكافي از كتاب كار هاي  كپي كردن نسخه  
  فراگيران سالمتكاغذ سفيد، مداد و پاك كن براي  
 قسمتنياز هر  موردهاي  برچسب و پوسترها   
 ماژيكوايت بورد و/ تخته سياه و گچ  
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 نمادها

 بحث و تبادل نظر با فراگيران سالمت و يا در گروهها با راهنمايي مربي         

  خود بنويسيدهاي           پاسخ يا ايده
  .         فراگيران سالمت در يك فعاليت شركت كنند

           روي پوستر قرار داده شود
  

  شناسي واژه
  گفتار در كودكان و رشد ييشنوا  ييشنوا) آزمون(تست 

  اننوزاد در يي شنواتي وضعيابيارز  الگري شنواييبغر
  سروصدا)  كنندهديتول(مولد   يشنوايي سنج

مدرســه " -)يياســتثنا (يآمــوزش اختــصاص    بليدس
  "انيناشنوا

  يلب خوان  صدا) تست(آزمون 
  زبان اشاره  كردن) پچ پچ( نجوا يصدا
  تيمشورت و حما  )مكالمه( گفتگو يصدا
  ي آگاهشيافزا   بلنديصدا
    ادي فريصدا

   

   شنوايي چيست؟آسيب منظور از  .1
سـطوح  . شنوايي اسـت  آسيب  نباشد مبتال به    اصوات  وقتي شخصي به خوبي فردي با وضعيت شنوايي طبيعي قادر به شنيدن             

  : شنوايي وجود داردآسيب مختلفي از 
  ي خفيف شنوايآسيب -كردن) نجوا (پچ پچ عدم توانايي در شنيدن صداي  
  متوسطشنوايي آسيب  -)مكالمه(گفتار عدم توانايي در شنيدن صداي  
 شنوايي شديدآسيب  -عدم توانايي در شنيدن صداي بلند  
 شنوايي عميقآسيب  -عدم توانايي در شنيدن صداي فرياد زدن  

  

  ناشنوايي چيست؟منظور از  .2
   .گوييم  مي شنوايي عميق ناشنواسيب آشود يا اينكه به فردي با   ميخواندهشنوايي عميق ناشنوايي آسيب 

 شوند يا صحبت كـردن را يـاد         نمي هرگز سخنان ديگران را   ) افراد ناشنوا (شوند    مي  شنوايي متولد  نعمتاكثر افرادي كه بدون     
 ناشـنوايي را  از مـردم    ديگـر    بـسياري    در حاليكـه  نامنـد     مي "كر و گنگ  " يا   " و الل  كر"را  آسيب   گاهي مردم اين     .گيرند نمي

 را جريحـه دار كنـد و      ناشـنوا   افراد  احساسات  تواند    مي به همين دليل اين كلمات     .كنند  مي تلقي "ذهن ناشنوا و كند  " عادلم
 پـيش از    فرد ناشنوا  هر گاه . براي برقراري ارتباط استفاده كنند    توانند از زبان اشاره       مي  افراد ناشنوا  .تواند آنها را دلسرد كند     مي

 در آن صورت پس از ناشـنوايي بخـوبي         توانسته صحبت كند    مي  ديگران را داشته و    سخنانايي شنيدن   توان،  اينكه ناشنوا شود  
 همچنين هر گاه وجود كم شنوايي و يـا ناشـنوايي بـصورت زودهنگـام     .براي برقراري ارتباط بهره بگيردلب خواني از  تواند   مي

 مراحل تكوين زبان و گفتاري در كودك شـكل گرفتـه و             شناسايي شده و تحت مداخله بموقع و مناسب نيز قرار گيرد، بخوبي           
 .  از عوارض وخيم ناشنوايي جلوگيري خواهد شد



 94 ييهاي اوليه گوش و شنوا مراقبت 

   شنوايي در كودكان مهم است؟آسيب چرا تشخيص  .3
 استحياتي براي رشد گفتار و زبان طبيعي شنوايي وجود .  
  براي برقراري ارتباط مهم استطبيعيگفتار و شنوايي .  
  ري در خانه و مدرسه مهم است براي يادگيطبيعيارتباط.  
 استداراي اهميت  براي رشد پتانسيل كامل كودكيادگيري .  
  كند  مي باقي مانده كمكشنواييميزان  بهبود كيفيتبه ما در  شنوايي آسيب تشخيص. 

اليـت  مكان مناسـب بـراي انجـام ايـن فع         .  و كودكان حايز اهميت است     اننوزادوضعيت شنوايي   ارزيابي منظم    به همين دليل  
معلمان بايستي جهت ارزيابي وضعيت شنوايي همه        . است "كودك سالم " و   "واكسيناسيون" پايگاهها ومراكز بهداشتي درماني   

آمـوزش  كه در ايـن بخـش       اي    شنوايي ساده ) تست(توان همان آزمون      مي به معلمان  .گردند ترغيب    رو سنين مدرسه كودكان  
 .شود را آموخت  ميداده

 
  1فعاليت

  .  يادداشت كنندمشكل شنوايي مورد توجه گيرد رامواردي را كه ممكن است در كودك مبتال به سالمت فراگيران 
  

  .گفتگو كنيدمراقبين سالمت با ها  درباره اين ايده
  

  :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ
  .دهد  نميوي واكنشي نشانگفتار است به گوينده هنگامي كه پشت به فرد   ●
  .تواند بشنود  نميزنند،  ميري او را صداوقتي از اتاق ديگ  ●
  .دهد  ميپاسخ نادرستها  كودك به بسياري از پرسش  ●
 .كند  نميساده را دركهاي  راهنمايي  ●

  
    كنيد بررسي را  زيركنيد كودكي مبتال به مشكل شنوايي است، عالئم  مي در صورتي كه فكر3,1

 كند؟  مي از حد بلندشي را بونيزي تلويصدا 

 دهد؟  نمي پاسخيالت شما به درستبه سوا 

 دهد؟  نمي پاسخديزن  مي او را صدايوقت 

 در گفتار و زبان دارد؟ري تاخاي مشكالت گفتار ايآ  

 دارد؟يلي مشكالت تحصايآ  

 دارد؟تيشكاها   سر و صدا در سر و گوشاي از گوش درد و ايآ  

 كند؟  نمي دركي را به خوبگرانيدهاي   صحبتايآ 

 كند؟  مي كودكان هم سن وسال خود متفاوت صحبتگريد كه نسبت به درس  مي به نظرايآ 

  
 از لحـاظ سـالمت      يستيـ  با  كودكان حتمـاً   ني ا ي ول ستي در كودك شما ن    يي مشكل شنوا  ي عالئم لزوما به معن    ني ا ي مشاهده

 .رندي قرار گيابي شناس مورد ارزيي شنواكي توسط ييدستگاه شنوا

 كـه   شـود   مـي   انجـام   بـا تجهيـزات خاصـي       اين آزمون  .گيري شنوايي است   وش اندازه رترين    ، دقيق شنوايي) تست(آزمون  
هـاي     كه توسط كارشناسان شنوايي شناسي بمنظور ارزيابي آسـيب         باشد  مي حوه استفاده  در زمينه ن   تخصصيآموزش  نيازمند  

كـه  شـوند     مـي   ناميـده  يي سـنج  دستگاه شنواي  يا   ، اوديومتر تجهيزاتاين  . گيرد شنوايي و تشخيص آن مورد استفاده قرار مي       
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  ايـن تجهيـزات معمـوالً   .دنـ كن  مـي مختلفي بررسيهاي   وضعيت شنوايي را به روش    هر كدام    كه   باشد  مي  انواع مختلفي  داراي
 از  .شوند  نمي  مراقبت اوليه سالمت يافت    خدماتكننده    مراكز و پايگاههاي بهداشتي و ارائه     در  بطور معمول   گران قيمت بوده و     

هاي   مراقبتسيستم  جهت غربالگري شنوايي در     هايي    ز اهميت است، روش    وضعيت شنوايي در بيماران حائ     ارزيابيآنجايي كه   
افراد و قرار دادن آنها در دو طبقه        شنوايي  وضعيت   شناسايي اوليه  شنوايي بمعناي غربالگري  بطور كلي    .اوليه ايجاد شده است   

آسـيب  اوليـه    شناسايي غربالگري به     شنوايي باشد،  آسيب  نوعي   به    مبتال ي در صورتي كه شخص    .باشد  مي مشكوكطبيعي يا   
 انجام  لذا دقت الزم را ندارند    شناسيشنوايي  تشخيصي  هاي    غربالگري به اندازه آزمايش   هاي     آزمون .كند  مي  كمك ويشنوايي  
ت و ويژگي قابل قبـول در       زياد با سرعت باال، سادگي و حساسي      هاي    در جمعيت زودهنگام بيماري    شناسايي    بمنظور غربالگري

  . استپر اهميتبسيار  اجرا
  

  توان شنوايي را ارزيابي كرد  ميچگونه . 4
  :داده استنشان را در دو روش اندازه گيري شده، در جدول زير  شنوايي آسيب بهداشت سطوح جهاني سازمان 
  بررسي وضعيت شنوايي است كه دستگاهي براي ي شنوايي سنجاستفاده از ابزارهايبا  
 است افراد براي ارزيابي وضعيت شنوايي با دقت كمتر   كيفي كه روشي"وتيآزمون ص" استفاده از با  

در دو دسـته طبيعـي يـا        افراد  براي پي بردن به وضعيت شنوايي        كه   شود  مي محسوبنوعي آزمون غربالگري     ،صوتيآزمون    
 سـطوح   درتوان    مي را اين آزمون    .شود  مي ردن استفاده ك) نجوا (پچ پچ صداي  از   براي انجام اين آزمون،      .رود  مي مشكوك بكار 

 آسـيب جهـت پـي بـردن بـه سـطح       - ماننـد  بلند يا فرياداصوات، )مكالمه( گفتار توليد اصوات در سطوح  وتي مختلف مثل  ص
   .كرداستفاده  خدمتكننده  افراد دريافتشنوايي 

 

اديومتر  شده با بررسيسطح   آسيبدرجه 
  )دستگاه شنوايي سنج(

 بررسي شده باسطح 

  صدا) تست(آزمون 
  ها توصيه

  -  )پچ پچ (نجوا شنيدن قادر به   دسي بل يا بهتر25  شنوايي طبيعي
قادر به شـنيدن و تكـرار كلمـات            دسي بل26 -40   خفيفآسيب 

 گفتـار   صـداي بيان شده در قالب     
  در فاصله يك متري

  مشاوره
  سمعك ممكن است موردنياز باشد

قادر به شـنيدن و تكـرار كلمـات            بل دسي41 -60   متوسطآسيب 
 در  بلند صدايبيان شده در قالب     

  فاصله يك متري

  شود  ميسمعك معموال توصيه

 قادر به شنيدن برخـي از كلمـات          دسي بل61 -80   شديدآسيب 
ــاد زده  كــه در داخــل گــوش فري

  شود مي

در صورتي  . سمعك مورد نياز است   
كه سمعك در دسترس نباشد، لب      

اشــاره بايــستي  خــواني و زبــان  
  آموزش داده شود

عميــق آســيب 
  )ناشنوايي(

قادر نبودن براي شـنيدن و درك         يا بيشتردسي بل  81
  شود  ميصوتي كه فرياد زدهحتي 

ــه درك    ــت ب ــن اس ــمعك ممك س
ــد  توانبخــشي . كلمــات كمــك كن
لب خـواني و    . بيشتر موردنياز است  

  . ضروري است اشاره كردنگاهي
  1991 سازمان بهداشت جهاني، ژنو، شنواييآسيب رسمي برنامه پيشگيري از ناشنوايي و  غيركارگروه گزارش : برگرفته از
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   )يدستگاه شنوايي سنج( اديومتر 4,1
مراكز يا  ممكن است در    مراقبين سالمت   برخي از   

 كـار كننـد كـه در آنهـا          هاي جامع سـالمت    پايگاه
ي  شـنوايي سـنج    هايآزمون شنوايي بـا دسـتگاه     

  دستگاه سطوح صدايي كه افراد   اين. شود  مي انجام
توانند بـشنوند را در قالـب واحـدهايي بـه نـام              مي

   .كند  ميگيري  اندازه)dB(دسي بل 
 با وضـعيت شـنوايي طبيعـي قـادر بـه            بزرگساالن

 دسـي بـل     20شدتي تا    در سطح    اصواتيشنيدن  
 شـنوايي ممكـن     آسـيب شخص مبتال به    . هستند

 50  قادر به شنيدن صـدايي در سـطح        است صرفاً 
 شـنوايي   آسيب  به بيان ديگر آن فرد مبتال به        . گيرد  مي  شنوايي متوسط قرار   آسيباين ميزان در محدوده     دسي بل باشد كه     

 8000 و   4000،  2000،  1000،  500،  250وضعيت شـنوايي افـراد در محـدوده فركانـسي           بطور معمول    . دسي بلي است   50
  . گيرد  ميقرارو گزارش هرتز مورد اندازه گيري 

 
  "وتيآزمون ص"  4,2
در ايـن   . مجهز به تجهيزات موردنياز جهت بررسي وضعيت شنوايي نيستند        اوليه سالمت   هاي     مراقبت مراكز و پايگاههاي  اكثر  

 در قالب سطوح مختلـف    براي بيان كلمات    صدا  از   . غربالگري شود  آزمون صوتي تواند با استفاده از       مي  شنوايي ،مراكز بهداشتي 
  .كند  ميصورت واضح بشنود آنها را تكرار كلمات را به ،بيماردر صورتي كه شود و   مي استفاده جدولاين
  

  كودكان ارزيابي شنوايي در 4,3
بـسيار   دوره طفوليـت  و   اننـوزاد ارزيابي وضعيت شـنوايي در      

كننـده    فـرد آزمـايش   تواننـد بـه       نمي اننوزاددشوار است زيرا    
از   بهتـر   شخصي كه  .توانند صدا را بشنوند يا نه       مي بگويند كه 

انـد بـشنود يـا نـه، مـادر يـا مراقـب              تو  مي نوزاد داند  مي همه
 پرســيدن ســواالتي در خــصوص بــا .باشــد  مــيوي) پرســتار(

كـه آيـا    توانيم دريـابيم      مي كودك و رشد گفتار     نوزادشنوايي  
 در سـنين    اننـوزاد  .خيـر تواند به درستي بشنود يـا         مي نوزاد

، بنـابراين   دهنـد   مـي  انجـام متفـاوتي را    هاي    فعاليتمختلف،  
هـايي    فعاليـت  دربرگيرنـده كـه    را جدول زير     در ابتدا  ستيباي

    .آموزش دهيدمراقبين سالمت  به ، در سنين مختلف بايد انجام دهند طبيعياست كه كودكان داراي وضعيت شنوايي
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  چگونه بايد پاسخ دهند  سن كودك  
  چند هفته 

  )ه ما6تا (
   باز كردن چشم ها، پلك زدن، نگاه كردن محتاطانه -يدن صدا را نشان دهدبايد برخي از عالئم شن

  )درست شبيه به اينكه در حال گوش دادن به صدا هستند(
و سر به سمت صدا و تالش براي ديدن منبـع     ها    شوند از طريق چرخاندن چشم      مي بايد به صدايي كه     حدود شش ماه

  آن پاسخ دهند
  ند و خيلي آرام را بشنوند و خودشان همه انواع صدا را ايجاد كنند بايد صداهاي بل  حدود نه ماه

دانـد، پاسـخ دهـد و شـروع بـه گفـتن               مي بايد هنگام صدا زدن نام وي و شنيدن ساير كلماتي كه او             حدود يك سال
  .كلمات كودكانه كند

ها اشاره كند و بتواند از كلمات سـاده         بايد هنگامي كه از او درباره اشياي آشنا سوال ميشه بتواند به آن              حدود هجده ماه
  .استفاده كند

 بتواند با كنار هم قـرار دادن        دي كند و با   يي را بشنود و جهت صداها را شناسا       آرام ي بتواند صداها  اديب  دو سال
  .كلمات جمالت ساده بسازد

  
 بكار ميروند شاملان نوزادسوالهايي كه براي ارزيابي شنوايي 

  خير  بله  سوال  نوزادسن 
      زند؟   ميكند يا پلك  ميهايش را باز  شما چشمفرزند سروصدا، در صورت وجودآيا   چند هفته

شما در حال گوش دادن     فرزند  رسد كه     مي خوانيد، به نظر    مي كنيد يا آواز    مي وقتي صحبت   
  است؟ 

    

حدود شـش   
  ماه

آن منبـع    بـه    كند كـه    مي تالش،  و سر خود به سمت صدا     ها    با چرخاندن چشم  تان  فرزندآيا  
  ؟نگاه كند

    

      برد؟  ميكنيد، لذت  مي با فرزندتان صحبتهنگامي كه  
      ؟دهد  ميپاسخرسد كه فرزند شما به صداهاي بسيار آرام هم   ميآيا به نظر  حدود نه ماه

      برد؟  ميآيا فرزند شما از نامفهوم صحبت كردن و ايجاد سروصداهاي ديگر لذت  
حــدود يــك 

  سال
زنيد، واكنش    مي كند، صدا   مي و نام اشيايي را كه با آنها بازي       او  هنگامي كه نام    ان  فرزندتآيا  

  دهد؟  مينشان
    

      آيا فرزندتان شروع به گفتن كلمات كودكانه كرده است؟  
هجده حدود  

  ماه
كنيـد، آنهـا را بلنـد         مي ز فرزندتان درباره اشياي موجود در محيط منزل سوال        هنگامي كه ا  
  كند؟  مينها اشارهكرده يا به آ

    

      آيا فرزندتان شروع به استفاده از كلمات ساده كرده است؟  
ــدود دو  حــ

  سال
توانـد بـه شـكل        مـي  كنيـد،   مي كنيد وقتي با فرزندتان با صداي خيلي آرام صحبت          مي فكر

  طبيعي بشنود؟ 
    

      كند؟  ميشدهد و براي صحبت كردن با شما تال  ميآيا فرزندتان كلمات را در كنار هم قرار  
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 باشد بايد احتمال دهيد كـه       "خير"هر يك از اين سواالت      به  در صورتي كه پاسخ       
 ممكـن   كودكـان برخي از ايـن      .شنوايي باشد آسيب   مبتال به    كودكممكن است كه    

تواند سبب شود كه بـه درسـتي          مي و اين امر  است در رشد خود تاخير داشته باشند        
ي كه دليل تاخير رشد ايـن موضـوع باشـد، ارزيـابي       در صورت . به صداها پاسخ ندهند   

كنيـد    مـي  فكـر  كـه    كودكـاني را  سعي كنيـد     .بايستي انجام شود  كامل فرآيند رشد    
 كه   ارجاع دهيد   شنوايي باشند به كلينيك يا بيمارستاني      آسيبممكن است مبتال به     

  و توسـط شـنوايي شـناس بـا         ويـژه با استفاده از تجهيزات     در آنجا وضعيت شنوايي     
براي تست  ي  نوزادارجاع    امكان در صورتي كه  .  شود بررسيتجربه در رشته كودكان     

 توان انجام داد؟  مي وجود نداشته باشد، چه كاريويژه

هـاي   مولـد "گي بـا   را از حدود سن نه ماه      كودكانتوانيد سعي كنيد كه       مي   در صورتي كه چنين امكاني وجود نداشته باشد،       
 را  "مولـد صـوتي   "ستيد تا او نتواند حركـت        باي نوزادپشت سر   .  بررسي كنيد  صداسازهاي    اب بازي  مثل انواع اسب    ساده "صوتي
 دانه نمك، شن و ماسه و يا شـكر كـه            مقداري. ايجاد كند ) نجوا( بايستي صدايي به بلندي صداي پچ پچ         "مولد صوتي ". ببيند

 "صـوتي مولـد   "در صورتي كه    . ركانس باال ايجاد كند    با ف  مناسب صدايي   تواند  مي شوند  مي  داده تكاندر يك ظرف پالستيكي     
تن به سـمت     بايستي با برگش   كودك.  به هم بماليد   كودكدر اختيار نداريد، سعي كنيد كه انگشتان دست خود را پشت گوش             

  . دجهت صدا به آن پاسخ ده
 

 .هرگز آسيب  شنوايي احتمالي در يك نوزاد يا كودك را ناديده نگيريد

  
  وايي را بررسي كنيد؟چگونه وضعيت شن 4,4
 اتاقي آرام و ساكت و شخصي را براي كمك پيدا كنيد  
         ك سمت   و در ي   كودك يك نفر كه در فاصله يك متري پشت سر           -براي بررسي وضعيت شنوايي به دو نفر نياز است

ا ببيند آيا   كند ت   مي نشسته و دقت  كودك  ديگر كه در مقابل     نفر  كند و     مي ايجاد صدا  "مولد صوتي "ايستد و با      مي او
  . دهد  ميواكنش نشانبه سمت منبع صدا كودك 

       در حال انجام است، فرزندش را در آغوش خود بنشاند و صورت او را به سـمت                  آزمايشاز مادر بخواهيد هنگامي كه 
  .جلو نگه دارد

  كندنشسته است توجه وي را با نشان دادن اسباب بازي يا شي ديگري به خود جلبكودك فردي كه در مقابل .  
      مولـد  "با استفاده از    كننده    نشسته است اسباب بازي را پنهان كند و هم زمان فرد بررسي           كودك  فردي كه در مقابل

 .صدايي را ايجاد كند و  سر"صدا

  كند؟  ميبه سمت منبع صدا نگاهكودك آيا 

     تكـرار   آزمـايش را  پاسخ داد، شخصي كه پشت سر وي ايستاده در سمت ديگر او قرار گيـرد و                 كودك  در صورتي كه 
 .كند

 بايـد   آزمايشجهت بررسي طبيعي بودن وضعيت شنوايي، اين        .  پاسخ دهد، وضعيت شنوايي طبيعي است      نوزاددر صورتي كه    
 .  تكرار شود ديگرپس از سه ماه

نتيجه غربالگري در مـورد وي مثبـت گـزارش شـود، ارجـاع              ندهد و   مناسب نشان    پاسخ   آزمايشبه  كودك  در صورتي كه    
ضروري است شنوايي كـودك پـس از درمـان          . ب بايد انجام گرفته و مراقبت درماني الزم طبق دستورالعمل انجام پذيرد           مناس

 . شودبررسيمناسب مجددا 
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بايـستي بـه والـدين دربـاره        گوش وجود نداشـته باشـد       معاينه   پاسخ ندهد و مشكلي هم در        آزمايش به   كودكدر صورتي كه    
بـراي والـدين    هـايي     توصـيه " بخـش    -ارائه شود هايي    نجام دهند، توصيه   در منزل ا   فرزند خود  اقداماتي كه بايد براي كمك به     

 مراقبـت سـالمت و والـدين        كارشناسـان  هنگامي كه    . را در ادامه مطالعه كنيد     " شنوايي آسيب يا كودك مبتال به      نوزادداراي  
د، بايستي كودك پس از ويزيت پزشـك بـراي           در كودك را كسب كردن     شنواييآسيب   الزم را در مورد شك به وجود      اطمينان  
دقيق وضعيت شنوايي و تعيين نوع و درجه كم شنوايي با استفاده از ابزارهاي دقيـق شـنوايي سـنجي بـه مراكـز                        هاي    بررسي

شنوايي شناسي مراكز درمانگاهي و بيمارستاني ارجـاع شـوند و در صـورت              هاي    سطح دو نظام مراقبت سالمت مانند كلينيك      
 . مراقيت الزم داده شودنياز  اختصاصي موردهاي  آموزشيا كاشت حلزون شنوايي و ك به سمعك كودنياز 

  
  2 فعاليت
تواننـد    مي را"مولدهاي صوتي"چهارنفره با هم كار كرده و به اين موضوع كه چه انواعي از      هاي    بايد در گروه   سالمت   فراگيران

  . اشت كنندفكر كرده و ياددساخته و مورد استفاده قرار دهند، 
  

  .گفتگو كنيدمراقبين سالمت با ها  درباره اين ايده
  

  :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ
   تكان دادن آنها -پالستيكيهاي  ريختن شكر در بطري  ●
 شانههاي   در امتداد لبهحركت دادن انگشتان  ●

  .بطري پالستيكي كه در داخل آن شكر استيك حركت دادن چوبي در كناره مالش و   ●
  

  :به ياد داشته باشيد
  .گذارد  ميمشكالت شنوايي بر تكامل و رشد زبان و گفتار كودك تاثيرات منفي

  
   سال7 تا 3 بررسي شنوايي كودكان 4,5

 بـراي پاسـخ دادن بـه         اغلب  سن استفاده كرد اما كودكان در اين      صوتيتوان از آزمون      مي  سن  شنوايي در اين   غربالگريبراي  
  :به جاي آن از آنها بخواهيد كه موارد زير را انجام دهند. التي هستندكلمات بيش از حد خج

 بيني شما را لمس كنند.  
  ددهن نشاندهان شما.  
  شما بگذارندشكم دست شما را روي. 

  
ي را  اشـياي . بريد اشـاره كننـد      مي و از آنها بخواهيد كه به هر كدام كه نام         توانيد اشيايي را روي ميز روبروي آنها بگذاريد           مي يا

  : شناخته شده باشد مانندهانآبراي انتخاب كنيد كه 
  اسباب بازي/ مداد 

  كاغذ/ كتاب 
  شيريني/ سيب 

  ليوان/ فنجان 



100 ييهاي اوليه گوش و شنوا مراقبت 

توانيد جدولي از تصاير بـراي ايـن كـار      مي،كنيد  ميغربالگري خود به طور مكرر شنوايي كودكان را   مركز بهداشتي اگر در   
سپس .  آنها تصوير را به شما نشان دهند       با گفتن نام تصاوير از روبرو به      ا  تراهنمايي كنيد   آنها را    .بسازيد و از آن استفاده كنيد     

  تـا جائيكـه مطمـئن شـويد آنچـه را كـه شـما               دو يا سه بار تكرار كنيـد      . پشت كودك بايستيد و با صداي زمزمه شروع كنيد        
  .شنود  ميگوييد كودك به طور واضح مي
  

  شنوايي معمولي –پاسخ صحيح 
   معمولييتكرار با صداي گفتگو -سخ  پاعدم

  نقص شنوايي خفيف –پاسخ صحيح 
   تكرار با صداي بلند–عدم پاسخ 

  نقص شنوايي متوسط –پاسخ صحيح 
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به درمانگاه، مركز    را   كنند ممكن است نقص شنوايي داشته باشند        مي كه فكر ني   كودكا  آموزش ببينند تا   بايدمراقبين سالمت   

و فرد شـنوايي شـناس       شنوايي سنجي    تخصصيتجهيزات  اين مراكز بايد مجهز به       .ارجاع دهند   يا بيمارستان  شناسيشنوايي  
   .باشند

 
  ؟شود انجام اقدامي بايد، چه وجود نداشته باشدويژه هاي   بررسيبراي كودكهر گاه امكان ارجاع  4,6

 كه كودك داراي شـنوايي      غربالگري آزمون صوتي نشان داد    كودك دچار مشكل شنوايي است اما       كنند كه     مي اگر والدين فكر  
  : استطبيعي
    مراقب سالمت و والدين مطمئن شوند كه كودك        كارشناس  تكرار شود تا جائيكه     يكبار   هر سه ماه     صوتيبايد آزمون

 . استطبيعيداراي شنوايي 

  : نيز وجود داردگوشو مشكل  دچار مشكل شنوايي است كودك اگر
  تكرار شودصوتي برطرف شد آزمون گوش بايد درمان شود و بعد از اينكه مشكل گوشمشكل .  

  :اگر كودك دچار مشكل شنوايي است و مشكل گوش وجود ندارد
 ايـن   پايـان  براي اين موضوع  . موزش داد آآنها  بايد به    انجام دهند در مورد كودك    خانه   كه والدين بايد در   را   مواردي 

بـراي پـي    سـپس    .مالحظه فرماييـد   "توصيه براي والدين داراي نوزاد يا كودك با نقص شنوايي         "با موضوع   بخش را   
  ارجاع شود   محلي شناسيمركز شنوايي   شنوايي شناس در يك     بايد به   بردن به اينكه آيا كودك به سمعك نياز دارد،          

يز و توسط كودك استفاده گردد همچنين نيازهاي آموزشي كودك از نظر بهره گيـري           تا سمعك مناسب كودك تجو    
از اقدامات توانبخشي شنيداري به نحو مناسب و مقتضي توسط شنوايي شناس و گفتار درمانگر در اختيار كـودك و                    

 .والدين قرار گيرد

 اگر كـودك دچـار نقـص شـنوايي يـا            .ندصحيح دريافت كن  هاي    شنوايي آموزش و حمايت   آسيب  مهم است كه كودكان دچار      
برقراري ارتباط و توسعه    ويژه هدفمند براي    آموزي    مهارت سمعك به همراه آموزش و    استفاده از   درمان ايده آل    ناشنوايي است   

 .دهند  ميودكان انجامكاين همان كاري است كه مدرسه ناشنوايان براي اين . استها  مهارت
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 آنها  . در دسترس نيست والدين را براي برقراري ارتباط غيركالمي تشويق كنيد           شنواياناگر كودك ناشنوا است و مدرسه نا      
 آنها بايد تـالش كننـد بـا ديگـر اعـضاي             .براي غذا، اعضاي خانواده و اشياي مهم درنظر بگيرند        هايي    مجبور خواهند بود نشانه   

بـه ماننـد    هـا     ودك تا حدودي بـشنود اسـتفاده از نـشانه         گر ك ا .كنند، ارتباط برقرار كنند     مي  كه از زبان اشاره استفاده     اجتماع
  امـا  بـشنوند  پايين را     فركانس توانند صداهاي با    مي اغلب اين كودكان  . كند  مي  به كودك در يادگيري لب خواني كمك       كلمات

اسـتفاده از   شـوند و      نمـي  شنوند و اين به اين معنا است كه بسياري از كلمات بـه خـوبي شـنيده                  نمي صداي با فركانس باال را    
  . كند  ميشود كمك  ميدر درك آن چيزي كه گفتهو لب خواني به آنها ها  نشانه

 
  بررسي شنوايي بزرگساالن و كودكان در سنين باال .5

 بيمـاران هـر   همهالزم است كه در .  مورد سنجش قرار دادصوتيتوان با استفاده از آزمون     مي شنوايي كودكان و بزرگساالن را    
 فردي كه آزمـون را انجـام      . نشان دهد ل خود به انجام شنوايي را       يتماكودك يا بيمار بايد     . نه بررسي شود  گوش به طور جداگا   

، گـوش را   گوش مسدود شودمجرايبا فشار دادن زبانه گوش به طوري كه و يك سمت بيمار بايستد و     دهد بايد پشت سر      مي
 .ببندد

دادن روي زبانـه گـوش خـود يكـي از     بخواهيد كه بـا فـشار   مت مراقبين سال داده شد از همه      توضيحهنگامي كه اين كار     
. اجرا كنيدسپس آزمون صدا را     .كم شنوايي و اجراي آزمون صوتي را بخوبي لمس كنند          كه احساس    خود را ببندند  هاي    گوش

از كلماتي استفاده    (تا بيمار بشنود   بگوييد    و در سطح راحتي شنوايي      بلند نسبتاًچند كلمه را با صداي      جلوي بيمار بايستيد و     
  و از او بخواهيد كه كلمات را تكـرار كنـد تـا جائيكـه مطمـئن شـويد بيمـار                     ) اصلي استفاده خواهيد كرد    آزموننكنيد كه در    

  . كه بايد تكرار شود را بگوييداي   سپس در سمت ديگر آنها بايستيد و چند كلمه.انجام دهدرا بايد داند كه چه كاري  مي
 . مورد بررسي قرار گيرندغير بسته،شنوايي خيلي ضعيف بايد با هر دو گوش بيماران با : نكته

 
  : استفاده كردصوتي توان براي آزمون   ميليست كلمات پيشنهادي كه

  باغ       كارخانه    ماهي            اداره پست     
  هواپيما       حصير    دوچرخه         آسمان         
  اعداد      دباننر      تاكسي              آتش           

 
  .  است كه بيماران سطوح صداي مناسب براي اين آزمون را دريافت كندالزم

  سپس كلمات را زمزمه كنيد نفس خود را بيرون دهيدنجوابراي صداي .  
  كه براي صحبت كردن با فردي كـه كنـار شـما نشـسته اسـت اسـتفاده                  ي است  صداي گفتگوي آرام   ،صداي مكالمه  

  كنيد مي
   هنگـامي كـه     كنيد  مي  از صدا است كه براي صحبت كردن با فردي در سمت ديگر اتاق استفاده              صداي بلند سطحي 

  .شود  ميگفتگوي ديگري در اتاق انجام
       كنيـد هنگـامي      مي  براي صحبت كردن با فردي در سمت ديگر خيابان استفاده          صداي فرياد سطحي از صدا است كه

 .كه صداي ترافيك وجود دارد
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  ي سنجي با استفاده از آزمون صداچگونگي شنواي 5,1
 .بايستيدفرد سمت پشت از با فاصله يك بازو در يك طرف 

  
 . نزديك شود و گوش سمت ديگر او را با فشار دادن زبانه گوش ببنديدفردبه 

  
 .از كلمات مختلف استفاده كنيد. چند كلمه را با صداي پچ پچ بگوييد

  
شنود بنابراين شنوايي گوش   مي و مطمئن هستيد كه او صداي شما را به وضوحكرد كه گفته ايد تكراررا كلماتي فرد اگر 

 . استطبيعيمورد بررسي او 

  
 .محل ايستادن خود را به سمت ديگر تغيير دهيد و گوش ديگري را تست كنيد

  
 .ات مختلف استفاده كنيداز كلم. ايد را تكرار كند، تست را با صداي معمولي تكرار كنيد نتواند كلماتي كه گفتهفرد اگر 

  
 . شنوايي خفيف استآسيببه وضوح كلمات را شنيد و تكرار كرد او دچار فرد حاال اگر 

  
  محل ايستادن خود را به سمت ديگر تغيير دهيد و گوش ديگري را تست كنيد

  
 .لمات مختلف استفاده كنيداز ك. ايد را تكرار كند، تست را با صداي بلند تكرار كنيد نتواند كلماتي كه گفتهفرد اگر 

  
 . شنوايي متوسط استآسيب كند او دچار   ميشنود و تكرار  ميبه وضوح كلمات رافرد حاال اگر 

  
  .محل ايستادن خود را به سمت ديگر تغيير دهيد و گوش ديگري را تست كنيد

  
از كلمات مختلف . ديك گوش بيمار تكرار كنيدايد را تكرار كند، تست را با صداي فرياد و نز نتواند كلماتي كه گفتهفرد اگر 

 .استفاده كنيد

  
 . شنوايي شديد استآسيب كند او دچار   ميشنود و تكرار  ميبه وضوح كلمات رافرد حاال اگر 

  
 .محل ايستادن خود را به سمت ديگر تغيير دهيد و گوش ديگري را تست كنيد

  
  .شنوايي عميق يا ناشنوايي استآسيب دچار ال باال به احتماگر بيمار حتي صداي فرياد را هم نشنود 
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  3فعاليت  
  

 پيـروي    براي بررسي شنوايي هـم گروهـي خـود         يك هم گروهي انتخاب كنند و از مراحل فلوچارت        مراقبين سالمت             
ا داراي شنوايي معمولي    را عالمت بزنند و هر چهار سطح صدا را بررسي كنند حتي اگر هم گروهي آنه               ها    پاسخآنها بايد   . كنند
 صداها را براي سطح مناسـب هـر آزمـون اصـالح             كنند گوش كنيد و تالش كنيد       مي نها استفاده آكه  به سطوح صدايي    . باشد
  .كنيد

  
  .نتايج را با دانش آموران به بحث بگذاريد         

  
  

   بايد كرد؟اقداميشد چه غربالگري  شنوايي وقتي 5,2
  :براي كودكان در سن باال

  : نشان داده كه شنوايي طبيعي استصوتيكودك دچار مشكل شنوايي است اما آزمون كنند كه   مياگر والدين فكر
    مراقب سالمت و والدين مطمئن شوند كه كودك        كارشناس  تكرار شود تا جائيكه     يكبار  هر سه ماه    صوتي  بايد آزمون

 . استطبيعيداراي شنوايي 

  :شكل گوش نيز وجود دارداگر كودك دچار مشكل شنوايي است و م
  تكرار شودصوتي مشكل گوش بايد درمان شود و بعد از اينكه مشكل گوش برطرف شد آزمون.  
 است و مشكل گوش وجود ندارديياگر كودك دچار مشكل شنوا : 

 نيـ  ا انيـ  موضوع پا  ني ا يبرا.  به آنها آموزش داد    دي در خانه در مورد كودك انجام دهند با        دي با ني را كه والد   يموارد 
 ي پـ  ي سـپس بـرا    .دييـ مالحظه فرما  "يي كودك با نقص شنوا    اي نوزاد   ي دارا ني والد ي برا هيتوص"بخش را با موضوع     

 ارجاع شود   ي محل ي شناس يي مركز شنوا  كي شناس در    ييوا به شن  دي دارد، با  ازي كودك به سمعك ن    اي آ نكهيبردن به ا  
 يريـ  كودك از نظر بهره گ ي آموزش يازهاي ن نيچن و توسط كودك استفاده گردد هم      زيتا سمعك مناسب كودك تجو    

 كـودك و    اري شناس و گفتار درمانگر در اخت      يي توسط شنوا  ي به نحو مناسب و مقتض     يداري شن ياز اقدامات توانبخش  
 .ردي قرار گنيوالد

      اگـر كـودك دچـار نقـص         . كننـد  افـت ي در حيصحهاي    تي آموزش و حما   يي شنوا بيمهم است كه كودكان دچار آس 
 ي هدفمنـد بـرا    ژهيـ  و يآل استفاده از سمعك به همراه آموزش و مهارت آمـوز           دهي است درمان ا   يي ناشنوا اي ييشنوا
  كودكـان انجـام  نيـ  اي بـرا انيناشـنوا  اسـت كـه مدرسـه    ي همان كـار  نيا. استها     ارتباط و توسعه مهارت    يبرقرار
 .دهند مي

  

  :براي بزرگساالن
  .نيستشنوايي معمولي است نيازي به درمان اگر  

  :هم وجود دارداگر  مشكل شنوايي وجود دارد و مشكل گوش 
  تكرار شودصوتيمشكل گوش بايد درمان شود و بعد از اينكه مشكل گوش برطرف شد آزمون .  

  : وجود نداردگوشمشكل  ليوجود دارد و شنوايي مشكلاگر مشكل 
    نقـص شـنوايي داشـته باشـند را بـه           كنند ممكـن اسـت        مي  كه فكر  بيمارانيبايد آموزش ببينند تا     مراقبين سالمت

 يا بيمارستان ارجاع دهند، جائيكه شنوايي را بتوان با تجهيـزات مخـصوص شـنوايي                شناسيدرمانگاه، مركز شنوايي    
 .بررسي كردو توسط شنوايي شناس سنجي 
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  هنگامي كه در خانواده فردي با نقص شنوايي وجود دارد چه كسي به حمايت و راهنمايي نياز دارد؟. 6
  فرد بيمار 6,1

گـاهي اوقـات    .  سـخت اسـت    باشـد   مـي  دچار نقص شنوايي  درك اينكه چرا    براي يك نفر حتي براي يك كودك        گاهي اوقات   
اگر خـانواده، آنهـا را      . طرد شوند به نوعي از جامعه     توانند    مي  آنها به اين ترتيب  بينند و     مي كند ذهن ديگران آنها را متفاوت يا      

 ي ارتباط برقرار كردن با ديگران، تكامل زبان و شناخت دنياي اطراف بـراي آنهـا بـسيار سـخت     درك و حمايت نكنند، يادگير    
 . شود مي

والدين و خانواده آنها بايد تشويق شوند تا با استفاده از           . ويژه بايد ارجاع داده شود    هاي    اگر بيمار كودك است براي آموزش     
اگر اين كودكان مجبور باشند بـه مدرسـه معمـولي برونـد      . رتباط برقرار كنند  و اشاره كردن به اشياء با آنها ا       ها    تصاوير و نشانه  

گفته شود كه اين كودكان دچار مشكل شنوايي هستند و از آنها خواسته شود كه با اين كودكـان توجـه ويـژه                       ها    بايد به معلم  
 در آن شـنوايي وجـود دارد  آسـيب  بـا  ي ديگـر اگر بيمار يك فرد بالغ است بايد بررسي كنند كه آيا در جامعه آنها افراد   . شود

 است ممكـن اسـت فقـط نيـاز     ي شنوايآسيب  دچار كهولت سنفرد سالمندي كه در اثر . گروه حمايتي تشكيل دهند  صورت  
بيماران بايد  . تر صحبت كنند و هنگام صحبت كردن روبروي او بايستند          ي خانواده با او شمرده تر و واضح       داشته باشد كه اعضا   

 نـشده باشـد     ضعيف تر نها   سالم بودن آنها و اينكه شنوايي آ       خود را معاينه و بررسي كنند تا از پاك و         هاي    م گوش به طور منظ  
  .استفاده كنندبطور موثري از سمعك وايي بايد تشويق شوند شنآسيب افراد دچار . مطمئن شوند

  
   والدين و اعضاي خانواده6,2

آسـيب  افـراد دچـار     . كننـد   مـي  شنوايي يا ناشنوايي بـازي    آسيب   فرد دچار    والدين و اعضاي خانوده نقش مهمي را در زندگي        
توانند براي حمايـت از گفتـار آنهـا هنگـام             مي اعضاي خانواده . شنوايي در ابتدا بايد ارتباط برقرار كردن را در خانه ياد بگيرند           

والدين و اعـضاي خـانوده بايـد در تمـام           . د شنوايي زبان اشاره ساده را بوجود آورن       آسيب  صحبت كردن با فرد ناشنوا يا دچار        
والدين و اعـضاي خـانوده بايـد        . يا ناشنوايي را در نظر بگيرند     شنوايي  آسيب  داخل خانه و اطراف خانه افراد دچار        هاي    فعاليت

 حمايـت از    بـا .  شنوايي يا ناشنوايي ارتباط برقرار كننـد       آسيب  خودشان را آموزش دهند و ياد بگيرند كه چگونه با افراد دچار             
والدين بايد مطمئن شوند كه كودكان      . توانند آموزش بيند و وارد بازار كار شوند         مي  شنوايي يا ناشنوايي آنها    آسيب  افراد دچار   

. كه آنها تا جاي ممكن بـه ديگـران وابـسته نباشـند            اي    كنند به گونه    مي ممكن را دريافت  هاي    و مهارت ها    آنها بهترين آموزش  
حمايتي را شكل دهند يا به آنها ملحق شوند و حمايت از هر يك از افراد دچار                 هاي     در جامعه خودشان گروه    توانند  مي والدين
  . شنوايي را پيشنهاد دهندآسيب 

  
  4فعاليت 

  
بـراي   و كننـد فكر  پيرامون خانههاي  يك هم گروهي انتخاب كنند و هر كدام در مورد اشيا و فعاليت      سالمت   فراگيران   

بايد حدس بزند كه ايـن      همگروهي شما   ،  نمايان سازيد را براي هم گروهي خود      ها    اين نشانه . گيرندبدر نظر   اي    انهنشهر كدام   
  .  نشانه چه معنايي دارد
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  شنواييآسيب توصيه براي والدين داراي كودك يا نوزاد دچار .  7

 هنگام صحبت كردن با كودك اجازه دهيد كه صورت شما را ببيند. 

 د كه نور كافي وجود دارد تا كودك صورت شما را ببيندمطمئن شوي. 

 قبل از صحبت كردن با كودك توجه او را جلب كنيد. 

 به خصوص صداي بلند را كاهش دهيدكننده  ساير عوامل حواس پرت. 

        ي مختلـف گـوش كننـد و آنهـا را از يكـديگر تـشخيص دهنـد بـه                    هاكودكان سنگين گوش را تشويق كنيد به صدا
 . كنند  ميها از سمعك استفادهخصوص اگر آن

 هنگام صحبت كردن با كودك نزديك او بايستيد. 

 واضح و شمرده تر صحبت كنيد. 

 فرياد نزنيد و حركات اغراق آميز انجام ندهيد . 

 چندين بار كلمات و راهنمايي را تكرار كنيد . 

 به اشياء اشاره كنيد. از حركات بدن، نقاشي و طراحي استفاده كنيد . 

 را تشويق كنيد تا لب خواني كنندكودكان . 

 هنگام صحبت با كودك غذا نخوريد يا آدامس نجويد. 

 بيش از حد مراقب كودك نباشيد. 

 اگر كودك سمعك دارد بايد از آن استفاده كند . 

 يادگيري ارتباط برقرار كردن زمان بر است. صبور باشيد. 

 
  5فعاليت 

  
  .يك هم گروهي انتخاب كنيد

  

هم گروهي شما بايد تالش كند و حـدس         . دلب بزني فكر كنيد و بدون صدا آن كلمه را         اي    ه نوبه خود به كلمه    هر يك از شما ب    
 .  بزند كه آن كلمه چيست

 
   شنواييآسيب براي كمك به لب خواني در افراد دچار هايي  روش  . 8

 ام صحبت كردن روبروي فرد بايستيدگهن. 

  جلب كنيدقبل از صحبت كردن توجه آنها را به خود. 

 هنگام صحبت كردن دهان خود را با دست يا روزنامه نپوشانيد. 

           در صـورت خـاموش كـردن       . را خاموش نكنيد  ها    المپ. مطمئن شويد كه نور كافي براي ديدن صورت شما وجود دارد
 .شما را ببينندهاي  توانند لب  نميآنهاها  المپ

  راديو يا تلويزيون را خاموش كنيد. دهيد ساير عوامل حواس پرتي به ويژه صداي بلند را كاهش . 

 واضح و شمرده تر صحبت كنيد. 

 را چندين بار تكرار كنيدها  كلمات و راهنمايي. 
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  افزايش آگاهي در اجتماع و مدارس  . 9
 گيرنـد و بـه      نمـي    يكي از مهمترين مشكالت در برخي از جوامع اين است كه افراد سنگين گوش و ناشنوا مورد توجـه قـرار                    

طرد مورد بي مهري و     انجام دهند   در خانه   توانند هيچ كاري      نمي شوند كه   مي  كند ذهن در نظر گرفته     يدليل اينكه آنها افراد   
مشكل ديگر اين   . دهد  مي  شنوايي پايين باشد اين اتفاق رخ      آسيب  هنگامي كه آگاهي جامعه از مشكل       . گيرند  مي شدگي قرار 

فقط دچـار   كنند كند ذهن است در واقع         مي كنند كه عضوي از خانواده كه آنها فكر        نمي دركها    است كه گاهي اوقات خانواده    
 آگاهي  )كمپين(هاي    پويش. برند  نمي ، بنابراين آنها را براي معاينه و بررسي شنوايي به درمانگاه با بيمارستان            كم شنوايي است  

  : آن ايجاد كند شنوايي و ناتواني ناشي ازآسيب تواند درك بهتري از   ميبخش عمومي
     در  گـوش     از  شنوايي و مراقبـت    آسيب با مضامين  پوسترهايي را    ستي محلي باي  مراكز بهداشتي و پايگاههاي سالمت

 .افراد آن جامعه گرددآگاهي باعث افزايش نصب كنند تا مناسب در معرض ديد همگان هاي  محل

 سالم داشته باشندبا شعار شنوايي ييجوامع بايد تشويق شوند تا براي افزايش آگاهي در اجتماع روزها . 

        تجهيـز   محلـي خودشـان بـه منظـور     پايگاههاي سالمت و مراكـز بهداشـتي  جوامع بايد تشويق شوند تا براي تجهيز
 . داشته باشندمالي هاي   و تهيه سمعك كمكامكانات شنوايي شناسي

   شنوايي و مـشكالت     آسيب  گان در مورد    و آموزش دهند  ها    سالمت بايد از مدارس بازديد كنند و با معلم        كارشناسان 
 چـه چيـزي را    "هاي    از قبيل طراحي پوسترهايي براي افزايش آگاهي و اجراي بازي         هايي    آن صحبت كنند و فعاليت    

 .  شنوايي شناسايي شوندآسيب  را تشويق كنند تا كودكان دچار "تواني بشنوي مي

  خودشان معرفي شوندمادريكودكان فقط بايد به زبان  . 

 آموزش زبان اشاره را تـدريس كننـد و در مـورد ناشـنوايي صـحبت                هاي    زرگساالن ناشنوا را تشويق كنيد تا كالس      ب
 .كنند

  
  توانند انجام دهند؟  مي مراقب سالمت چه كاريكارشناسان . 10

      يس  شنوايي را در برنامـه تـدر       آسيب  ا تشويق كنيد تا     ر شنوايي آموزش دهيد و آنها       آسيب  معلمان را در مورد
 .خود بگنجانند

   به آنها آموزش دهيد كـه چگونـه آزمـون          . آموزش دهيد ها    شنوايي را به معلم   آسيب  هاي    مهارت شناسايي نشانه
 .  شنوايي را براي درمان ارجاع دهندآسيب ساده صدا را انجام دهند و كودكان دچار 

 هـاي    ي را ترغيب كنيـد تـا گـوش        شنوايآسيب  آگاهي بخش را در جامعه ترويج كنيد و افراد دچار           هاي    كميپن
 . خود را معاينه و بررسي كنند

      آگـاهي   شـنوايي آسيب  اجتماع در مورد    هاي    مذهبي، اجتماعي و ساير گروه    هاي    از طريق صحبت كردن با گروه
 .جامعه را افزايش دهيد

 ه را ترويج كنيدزبان اشارهمزمان هاي   از زبان اشاره و مترجمبكار گيري ات افراد ناشنوا براي كمك،در جلس . 

  تماع را ترويج كنيدجشنوايي در دنياي كار، آموزش و اآسيب  افراد دچار بكار گيريضرورت  . 

 اشاعه دهيد شنوايي و خانواده آنها را آسيب حمايتي افراد دچار هاي  تشكيل گروه. 

          يي و كودكان ناشنوا در     اگاهي بخش ناشنوا  هاي    بزرگساالن ناشنواي آموزش ديده را استخدام كنيد تا به كمپين
 .مدرسه و اجتماع كمك كنند
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  پس آزمون
  دانم نمي  نادرست  درست  ها سوال
   ✓   شنوايي همان غربالگري شنوايي است) تست(آزمون 

   ✓   . شنوايي اطالعي ندارندآسيب معموال والدين از ابتالي فرزندان خود به 
    ✓  .ان استفاده شودادنوزتواند به منظور ارزيابي شنوايي در  ميها  پرسش

شود كه كلمات را تكرار كننـد ايـن           مي  وقتي از آنها خواسته    كودكان خردسال معموالً  
  دهند  ميكار را انجام

 ✓   

تـر اسـتفاده     ابي وضعيت شنوايي در كودكان بزرگ     مي توانيد از صداي خود براي ارزي      
  كنيد

✓ 
    

كـردن  ) پچ پچ( را هنگام نجوا توانند صداي شما  ميافرادي با وضعيت شنوايي طبيعي  
  بشنوند

✓ 
    

     ✓  .كند  مي شنوايي كمكآسيب لب خواني به درك كلمات در افراد مبتال به 
   ✓   .توانند در مدرسه حضور داشته باشند  نميكودكان ناشنوا
   ✓   دانند كه ناشنوايي يك نوع ناتواني است  ميجوامع معموال

علمـان را بـراي ارزيـابي وضـعيت شـنوايي در             مراقبت سالمت بايـستي م     كارشناسان
  كودكان سنين مدرسه آموزش دهند

✓ 
    

        نمره
  
 





 

  
  
  

  

  
  7بخش                                                         

  ها  سمعك                                                     
  
  : مراقب سالمت بتوانندناسانكارشرود كه در پايان اين فصل   ميانتظار  

 يح دهندضمفاهيم پايه سمعك را تو. 

 هاي  كاركرد سمعكBW, BTEرا درك كنند . 

 هاي  سمعكهاي  ريباطBW, BTE و آنها را بررسي كنندكار گذاشته را . 

 اهميت قالب گوش و چگونگي تناسب آنها با اندازه گوش را درك كنند. 

 هاي  مراقبت اوليه و نگهداري سمعكBW, BTEرا انجام دهند . 

 ساده سمعك هاي  خرابيBW, BTEرا تشخيص دهند و راه حل پيشنهاد كنند . 
  

. پـذيرد   شناس انجام مـي     توسط شنوايي صرفاً  شنوايي     سمعك و وسايل كمك    كليه اقدامات مربوط به   : تذكر
  .باشد  ميوطههاي مرب مفاهيم اوليه سمعك و مراقبتجهت آشنايي فراگيران با اطالعات اين بخش صرفاً 

  



110 ييهاي اوليه گوش و شنوا مراقبت 

  دستورالعمل پيش آزمون و پس آزمون
در مورد فراگيري محتـواي آموزشـي ايـن بخـش در قبـل و بعـد از                   سالمت   ارزيابي دانش مراقب   ،اين فعاليت اجراي  هدف از   
به سـواالت پـيش     مراقبين سالمت   قبل از شروع فصل     . سواالت پيش آزمون و پس آزمون مشابه هم هستند        . باشد  مي آموزش

بـه سـواالت پـس      مـراقبين سـالمت      در پايان فصل  . شوند  نمي اين سواالت در اين مرحله نمره گذاري      . دهند  مي ون پاسخ آزم
نمـرات  . كليه سواالت را با آنها بررسي كنيد و آنها پاسخ هايشان را براي هر دو آزمون نمره دهي كنند                  . دهند  مي آزمون پاسخ 

پـيش از شـروع     مراقبين سـالمت    اگر نمرات پيش آزمون باال بودند پس        . يسه كنيد آنها را يادداشت كرده و دو نمره با هم مقا         
  .اين بخش دانش خوبي در زمينه اين موضوع داشته اند اما دانش آنها بايستي همچنان افزايش پيدا كند

 
  

  پيش آزمون
 دانم نمي  غلطصحيح   ها سوال

        . خود را پاك كننديگوشهاي  افراد بايد به طور منظم قالب
        .ورود آب به داخل سمعك مسئله مهمي نيست

        .شود يا ضعيف خواهد بود  نمي به خوبي بسته نشود صدا شنيدهباطري  درباگر
        . استفاده كنندخود بخوبيهاي  كودكان بايد تشويق شوند كه از سمعك

        .شود  مي به درستي متصل نشود صدا قطع و وصلسيماگر 
        .واند قالب گوش را مسدود كندت  نميجرم گوش

        . شود  ميو مخدوش شنيدهاعوجاج داراي صدا  باشد باالخيلي ولوم سمعك اگر 
        .وقتي سمعك در حال كار كردن است، باطري آنرا تعويض نكنيد

        .بيماران بايد در مورد چگونگي نگهداري از سمعك خود آموزش ببينند
        . دهد  نميبهبودرا  سخت شنوا زبان و گفتار در كودكان  تكامل،استفاده از سمعك

        نمره
  

  :سازي آماده
  را بخوانيد و درك كنيدآموزشيو كتاب راهنماي مراقبين سالمت  محتواي آموزشيكتاب . 

 خاص هر فصل را مطالعه و درك كنيدهاي  پيامد . 

 ليست كلمات در بخش واژه شناسي را مطالعه و درك كنيد. 

 كنيدتكثيررا به تعداد كافي محتواي آموزشي مراقب سالمت  كتاب . 

 از مجموعه سواالت پيش آزمون و پس آزمون به تعداد كافي كپي بگيريد. 

 پيش آزمون و پس آزمون را درك كنيدهاي  هدف و دستورالعمل. 

 را آماده كنيدفراگيران سالمت براي كاغذ سفيد، مداد و پاك كن . 

 در نظر بگيريدمورد نياز براي هر فصلهاي  و برچسبها  پوستر . 

 و پشت گوشي تهيه كنيدسمعك جيبي . 

  مناسب تهيه كنيدهاي  باطريبراي سمعك. 

 براي سمعك لوله پالستيكي، قالب گوش تهيه كنيد.  
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 نمادها

 بحث و تبادل نظر با فراگيران سالمت و يا در گروهها با راهنمايي مربي        

  خود بنويسيدهاي          پاسخ يا ايده
  .        فراگيران سالمت در يك فعاليت شركت كنند

          روي پوستر قرار داده شود
  

  :شناسي واژه
  صداي زمينه             سمعك
  كنترل صدا          ص شنواييشروع نق

  تراكم          قالب گوش 
  سمعك جيبي

   سمعك پشت گوشي
  

  سمعك چيست؟ .1
به افرادي كه به    تواند    مي عصا يا ويلچر  .  بهتر ببينند  كرده تا  كمك   هستندعف بينايي   ضدچار  به افرادي كه    توانند   ميها    عينك
  .  كمك كندتوانند راه بروند  نميراحتي

  سمعك ـ  شنوايي كمك كند؟آسيبتواند به افراد دچار   ميچه چيزي
بـراي فـرد دچـار      ا را   سـمعك صـد   . كند تا بهتر بـشنوند      مي  شنوايي كمك  آسيب  كار سمعك چيست؟ سمعك به افراد دچار        

  .كند  ميآسيب شنوايي تقويت
سـمعك  . شـوند   مي  زيادي از افراد در سرتاسر دنيا استفاده       دآنها بوسيله تعدا  . دانند كه عينك يا عصا چه شكلي است         مي همه

  . به خوبي شناخته شده نيست
  . گيرد  مي گوش قراررويوسيله الكترونيكي كه  ـسمعك چيست؟ 

 سمعك صدا را بلندتر. كند تا بهتر بشنوند  مي شنوايي كمكآسيبسمعك به افراد دچار  ـكار سمعك چيست؟  
 .كند مي

  
  تواند از سمعك استفاده كند؟  ميچه كسي. 2
 استفاده. دنبشنو بهتر را صدا تا كنند  مي استفاده سمعك از جوان، و پير همه، تقريبا  

 : دارد بستگي زيادي موارد به سمعك از آميز موفقيت

 است داده رخ شنوايي آسيب كه سني 

 است اتفاق افتاده گفتاري -يزبان تكامل ،فرد در شنوايي آسيب از قبل آيا.  

    چـه ميـزان      شنوايي آسيب   سمعك بعد از شناسايي      استفاده از مدت زمان 
 .بوده است

  خفيف، متوسط، شديد، عميق–شنوايي آسيب سطح  

  هدايتي، حسي عصبي–شنوايي آسيب نوع  

  شنوايي براي استفاده از سمعكآسيب انگيزه فرد دچار مقدار  

 چگونگي جايگذاري و نگهداري سمعك 

  )BW(ي بيسمعك ج
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  بويژه براي كودكان در سنين پايين–كمك و حمايت در دسترس براي يادگيري استفاده از سمعك  

 شلوغ يا ساكتهاي   محيط–شود   ميمكاني كه سمعك استفاده 

  . يك گوش نيازي به استفاده از سمعك ندارند شنوايي درآسيب به طور كلي، افراد دچار 
  
  چرا استفاده از سمعك ضروري است؟. 3

 و سـاير    هـا فتگوگسمعك به شنيدن    . كمك كند به آنها   ارتباط  برقراري   شنوايي به سمعك نياز دارند تا در         آسيب  افراد دچار   
 آسـيب  هبـود كيفيـت زنـدگي افـراد دچـار           نه تنهـا بـه ب     گفتاري و ساير اصوات      اصواتتوانايي شنيدن   . كند  مي  كمك اصوات

 كـار بهبـود     ي در محيط خانه، مدرسه و يا در محل        يادگيرآموزش و   براي  افراد را   تواند توانايي     مي كند بلكه   مي شنوايي كمك 
 شنوايي كمك كند كه به جـاي تنهـا و طـرد شـدن، عـضو فعـالي از خـانواده و                      آسيب  تواند به افراد دچار       مي سمعك. بخشد

  . باشند خودتماعاج
  
 چه زماني بايد سمعك در گوش جايگذاري شود؟. 4

برقراري به منظور   . تجويز و استفاده از سمعك در فرد كم شنوا بايستي صورت پذيرد            شنوايي   آسيبتشخيص   از   پسبالفاصله  
بنابراين . روري است وجود شنوايي هنجار ض    يا ناشنوا و كودكان با سن كم         سخت شنوا و  نوزادان  در  زبان  رشد طبيعي گفتار و     

 آسـيب  در صـورتيكه كودكـان دچـار        . سازگار بشوند و نحوه استفاده از آن را يـاد بگيرنـد           خود   با سمعك    ستيباياين كودكان   
  . مهم يادگيري زبان ممكن است از دست برودهاي  شنوايي با سمعك سازگار نشوند سال

  
 توان سمعك را تهيه كرد؟  مياز كجا. 5

سـپس بايـد   . جايگـذاري شـود  فرد كـم شـنوا   در گوش توسط شنوايي شناس تست شنوايي دقيق اجراي سمعك بايد پس از     
ك و خـانواده آنهـا بايـد        كنندگان از سـمع    به استفاده . ودبه طور صحيح در گوش جايگذاري ش      ) به همراه قالب گوش   (سمعك  
سمعك همواره بايد به خاطر داشت كه       . آموختا  به آنه بايد  را   سمعك داده شود و نحوه استفاده و مراقبت از          الزمهاي    آموزش

داراي مهـارت و    كه شنوايي شناسان داراي تحصيالت دانشگاهي در اين زمينه هستند و             كارشناسان واجد شرايط  بايد فقط از    
  .  تهيه شوددنباش  ميدر اين خصوصتجربه مناسب 

  
  1فعاليت 

 آن را از كجـا تهيـه   اينچنـين اسـت  اگر و ؟ كنند  مياستفادهسمعك  كنند كه از  مي كم شنوايي زندگي   افراد   محله شما آيا در   
  ؟ كرده اند

  
  . خود به بحث بگذاريد آموزشمربيان را با اعضاي گروه و خود پاسخ 

  
  .كند  ميشنوايي كمك به بهتر شنيدن افراد دچار آسيب سمعك. شنوايي نيستند درمان قطعي كمها  سمعك ـيادآوري 
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 ه كار كردن آنهاانواع سمعك و نحو. 6

فـرد  توسـط   ايـن صـدا     سـپس   شود و     مي تقويت سمعك صدا    دروندر  . دنشو  مي صداها از طريق يك ميكروفون وارد سمعك      
 .شود  مي شنيدهدر سطح شدتي باالتريكننده  استفاده

 
  جيبي سمعك نماي  گوشي پشت سمعك نماي

 
  اجزاي سمعك

  .شود  ميآوري جمع از محيط اطراف صدا بوسيله ميكروفون – ميكروفون
  . استO T M  بر روي سمعك معموال برچسب – خاموش/ دكمه روشن

 O = خاموش 

 T =  رود  ميي زمينه بكارها ويژه تطبيق يافته براي حذف صدامدارتله كويل به همراه يك. 

 M =  روشن)mمخفف كلمه ميكروفون است ( 

 سـمعك   باطريدر اين مورد با باز كردن كشوي        . گيرد ي م انجام باطري سمعك توسط درب  گاهي اوقات دكمه روشن خاموش      
  . شود  ميخاموش

 . از سمعك قابل تنظيم استكننده  استفادهفرد بوسيله . كند  مي بلندي صداي ورودي به گوش را كنترل– كنترل صدا

  . كند  ميهدايتگوش و آنها را بدرون كند   مي توليدرا تقويت شده اصوات –)رسيور( گيرنده
 . دارد و معموال در پايين سمعك قرار دارد  مي را نگهباطري جايي است كه – طريباكشوي 

 . سمعك استانرژي منبع – باطري

 تا سـمعك را     شود  مي مستقر قالب پالستيكي محكم كه در قسمت باالي گوش          –) BTEهاي    فقط در سمعك   (يقالب گوش 
 .شود  ميقالب گوش متصلوط به مرب پالستيكي هم چنين قالب گوش به لوله.  گوش نگه داردروي

تواند يـك     مي سيماين  . شود  مي  به بخش اصلي سمعك متصل     اين سيم  گيرنده از طريق     –) BWهاي    فقط در سمعك  ( سيم
  .باشد Yبشكل ) براي دو گيرنده(و يا دو طرفه ) براي يك گيرنده (طرفه
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  2فعاليت 
  

  . را نامگذاري كنيدBTE  پشت پشت گوشي وBW  نوع جيبي مختلف سمعكدر فعاليت شماره يك اجزاي     
  

  .  يكي از اجزاي سمعك را تعيين كنيد و به اعضاي گروه توضيح دهيدطرز عملكرد     
  

  
  كند؟  ميچگونه سمعك به بهتر شنيدن ما كمك

از كننده    تفادهشود و اين صدا بوسيله فرد اس        مي در داخل سمعك صدا بلندتر    . شود  مي صداها از طريق ميكروفون وارد سمعك     
 .شود  ميآن شنيده

 

 انواع سمعك

   )BW(  جيبيسمعك
 بـه   سـيم  از طريـق يـك       وشـود     مـي   جعبه كوچكي است كه روي بدن قرار       جيبيهاي    سمعك
اين نوع سمعك معمـوال     . شود  مي شود و محكم به قالب گوش متصل        مي متصلسمعك  گيرنده  

 .گيرد  ميراربراي اختالالت شنوايي شديد و عميق مورد استفاده ق

 
  

  )BTE(سمعك پشت گوشي 
گيرد و از طريق يك لولـه پالسـتيكي كوتـاه بـه قالـب                 مي  پشت گوش قرار   BTEسمعك  

اين نوع سمعك بـراي تمـام سـطوح         . شود  مي  متصل مجراي شنوايي است   وندركه  گوش  
   .تواند تجويز شود  ميشنواييآسيب 

 
  

  ها باطري
 .استفاده شود در غير اينصورت سمعك به درستي كار نخواهد كردمناسب براي سمعك هاي  باطريبايد از 

   سمعكBW –   در اندازه استاندارد    هاي    باطري تمامAA   هاي   باطريتواند مورد استفاده قرار گيرد اما         مي  ولت 1,5 با
 )گران تر هستند اما عمر آنها بيشتر استها  باطرياين (شود   ميآلكاليني با عمر طوالني توصيه

   سمعكBTE –       بـه مـدت زمـان       باطريعمر  . مخصوص سمعك استفاده شود   هاي    باطري براي اين نوع سمعك بايد 
 .  نيز بستگي داردباطري مورد استفاده در انرژياستفاده از سمعك بستگي دارد و هم چنين به مقدار صدا و 

  تقريبا يك ماه باشدتا ممكن است از چند روز ها  باطريعمر. 

ـ يادآوري دوربين عكاسي يا ساعت به دليل اينكه به سمعك پشت گوشي آسيب خواهد زد، نبايد مورد استفاده  هاي باطري  
  .قرار گيرد

 

  سمعكBW  - مثبت را با هم تطابق دهيدهاي   قرار دهيد عالمتباطري را در داخل كشوي باطري. 

 سمعك BTE  - مثبت را هاي  ار دهيد عالمت قرباطري را در كشوي باطري را بكنيد و باطري برچسب يا كاغذ روي
 . با هم تطابق دهيد
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  با فشار آن را نبنديد.  را ببنديدباطريبه آرامي كشوي. 

پـس از  . كنـد   مـي و پس از برداشتن آن باطري شروع بـه فعـال شـدن       قابل جايگزين شدن نيست      برچسب روي باطري  : نكته
  .استفاده بعدي داخل پاكت بگذاريدخاموش كردن سمعك، باطري براي 

 
   : سمعك در حال كار كردن استباطري بررسي كنيم كه چطور
 سمعك را از گوش برداريد و قالب گوش را در بياوريد. 

                سمعك را روشن كنيد و صداي آن را در بيـشترين حالـت قـرار
 .دهيد

      قـرار داده و دسـت خـود را   سمعك را در داخل كف دست خـود  
در كنـار    گيرنـده را     BWبـراي سـمعك     . بصورت مشت درآوريد  
 . ميكروفون قرار دهيد

    در حال كـار كـردن       باطري شنيده شد  ياگر صداي سوت ممتد 
  .است

       را بـاطري .  تمام شده است   باطرياگر صداي سوت وجود نداشت 
 . تعويض كنيد

  باز هم صداي سـوت وجـود نداشـت          باطري تعويض    وجود اگر با 
 . مشكلي در سمعك وجود دارد

   تمـامي  در ثابـت هـاي     رنـگ  داراي كه شود  مي توليد تايي ششهاي    حلقه در تلفمخ اندازه چهار در سمعكباطري 
 .باشند  ميسمعكباطري  برندهاي

  
  4 فعاليت

  . را به طور صحيح در سمعك قرار دهيدباطري
  .كند يا تمام شده است  مي كارباطرياز روش باال استفاده كنيد و ببينيد كه آيا 

  
  

  قالب گوش
 

  .شود  ميمحسوبها  ام سمعك تمضروريقالب گوش جز 
  

  قالب گوش چيست و چرا مورد نياز است؟
متصل شده و سپس سمعك با واسـطه        سمعك  گوش به   قالب  

قالـب گـوش هـر      . شـود   مـي  مـستقر  گـوش    قالب بر روي الله   
است بنابراين دقيقا مناسب گوش     آن فرد   شخص مختص خود    

د و  اگر اندازه قالب گوش اشـتباه باشـ       . شود  مي تهيههمان فرد   
يا به طور درست در داخل گـوش قـرار نگرفتـه باشـد صـدا از                 

 آشـكاري و باعث ايجاد صداي سـوت       خارج  اطراف قالب گوش    



116 ييهاي اوليه گوش و شنوا مراقبت 

. و حتي دردناك خواهـد بـود      كننده    هم چنين اگر قالب گوش به طور درست در گوش قرار نگيرد براي بيمار ناراحت              . شود مي
كنند قالب گـوش بايـد هرچنـد مـاه            مي در كودكاني كه سريع رشد    . ودقالب گوش بايد هر سال يا دو سال يك بار تعويض ش           

 .  تعويض شود

 
  5 فعاليت
چـه نـوع    گوش راست است يا چپ و براي        مربوط به   در دسترس شما    نمونه  گوشي  هاي     آيا قالب   كنيد كه  تعيين    
 ؟   استسمعك

  
  تطبيق قالب گوش بر روي سمعك

بـر روي گـوش     را  تـوان آن      مـي  شود و سـپس     مي بسته) رسيور(سمعك  يرنده   به راحتي بر روي گ     BWسمعك  قالب گوش     
 الزم در آن انجـام تطـابق   و شـود   مـي متـصل  سمعك لوله هاللي قالب به  ،BTEپشت گوشي  هايدر سمعك. جايگذاري كرد

تيكي بيش از حد بلنـد  اگر لوله پالس. در اندازه مناسب برش داده شودمربوط به قالب،  لوله پالستيكي بايدهم چنين  . شود مي
 مـشكل و آزار   باشد سمعك به درستي در پشت گوش قرار نخواهد گرفت و اگر بيش از اندازه كوتاه باشد قالب سمعك باعـث                      

  . شود  ميبيمار
  

 لوله پالستيكي نبايد تاب خورده و به اين دليل باعث مسدود شدن هدايت جريـان صـدا و عملكـرد    ـيادآوري  
  .سمعك شود

  
  مجراي شنواييب گوش با تطبيق قال

 كه چگونه قالـب گـوش را بـا          خواهند داد به طور عملي نشان     آموزشي   مربيان
گوشـي در   و قالـب    خـود   ز گـوش    توانيد ا   مي بدين منظور . گوش تطبيق دهيد  

  . استفاده كنيد سالمت اختيار شما و يا يكي از فراگيران مراقب
الزم داري تمـرين    تطابق دادن صحيح قالب گوش با گوش آسان نيـست و مقـ            

 . دارد

قالب گوش را در گودي گـوش بيرونـي و در بـين انگـشت شـصت و                   .1
 .اشاره خود نگه داريد

 .را با گودي گوش بيروني تطبيق دهيدقالب  مجرايابتدا قسمت  .2

 و در نهايـت     دادهقالب گوش را با قسمت باالي گوش تطبيـق          سپس   .3
 .ش مستقر گرددبدرون گودي گوش خارجي فشار دهيد تا درون گوآن را 

  
  

  
  
  
  
  

  كوچكيليقالب گوش خ

با لوله بسيار كوتاه قالب گوش   
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  6 فعاليت
  .تطبيق قالب گوش هم گروهي خود به گوش او را تمرين كنيد

 آيـا قالـب     تا بگويـد كـه     از هم گروهي خود بخواهيد       تطابق داده و  تالش كنيد كه قالب گوش را بر روي گوش خود           
  .در گوش شما مستقر شده استصحيح  گوش به طور

  ؟توان آنرا برطرف كرد  ميسختي كار كجا بوده و چطور.  و مربي خود گفتگو كنيددر مورد اين فعاليت با هم گروهي
 
   مراقبت و نگهداري از سمعك.7

 

بسيار گران قيمت هستند، بنابراين تمام كساني كه از آن استفاده ميكنند بايد ياد بگيرند كه چگونه از                  ها    سمعك
  .خورد  نمي كسيسمعك گمشده يا شكسته شده به درد هيچ. آن مراقبت كنند

  

  :مراقبت از سمعك
  :نداانجام د
 قبل از استفاده از اسپري مو و ادكلن سمعك را دربياوريد. 

    فقـط بايـد بـه وسـيله        روي سـمعك    هـاي     سـاير دكمـه   . خاموش و كنترل صدا استفاده كنيـد       /فقط از دكمه روشن
 . تغيير داده شودشناس شنوايي

  

  :انجام ندادن
  هستندشكننده يف و ظرها   سمعك -افتادن سمعك. 

  از روي گوش خود برداريد شستشو و شنا كردن آن را قعامودر د  باي-سمعك خيس كردن. 

 يل گرمايشيا وسروي مستقيم آفتاب و يا اشعه سمعك زير قرار دادن. 

 استفاده از سمعك در هنگام ترشح گوش به دليل عفونت 

 كثيفي سمعك يا قالب گوشجرم و براي از بين بردن ، يا هر شي نوك تيز ديگر ذاستفاده از سنجاق، گيره كاغ. 

  صدمه ديد آن را نزد شنوايي شناس خود ببريد اگر سمعك -  خودتانتوسطتالش براي تعمير سمعك . 
  

از درون سـمعك    را  ها    باطري.  آفتاب يا داخل فر قرار ندهيد      اشعه مستقيم اگر سمعك خيس شد براي خشك شدن آن را زير           
سمعك را در جعبه خودش،     . را باز بگذاريد و براي يك يا دو روز آن را در جايي امن قرار دهيد               آن   باطريي  كشوو  بياوريد   در

 BW سمعك   سيم. آن را در جيب خود نگذاريد     . كان و حيوانات نگهداري كنيد    دخنك و دور از دسترس كو     خشك و   در محل   
  .را گره نزنيد و آن را محكم به دور سمعك نپيچانيد

  

  7فعاليت 
  

  .مطرح سازيد يا درست كار نكند را آسيب ببيند ورا كه ممكن است سمعك هايي  راه
  .توان از اين موراد پيشگيري كرد بحث كنيد  ميدر مورد اينكه چگونه

  :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ
 زمين كردن سمعك بر روي كف رها  ●

 خيس شدن سمعك  ●

 كاملبا احتياط استفاده و حمل  سمعك   ●

 رآوردن سمعك براي شستشو و شناد  ●
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  :ها باطريمراقبت از 
.  بايد در مكان خشك و خنك و به دور از كودكان خردسال و حيوانات نگهداري شود زيرا كه ممكن است آن را ببلعند                       باطري

  را بـاطري در آب و هواهاي بسيار گرم و مرطوب         .  به صورت تصادفي بلعيده شد فورا به دنبال كمك پزشكي باشيد           باطرياگر  
استفاده شده بايد به دقت دفع شوند و نبايد در آتش انداخته شوند يا در جـايي                 هاي    باطري. توان در يخچال نگهداري كرد     مي

كنيـد بـراي     نمـي هنگامي كه از سـمعك اسـتفاده  . رها شوند كه كودكان خردسال و يا حيوانات به آن دسترسي داشته باشند            
شـود بايـد      نمي در آب و هواهاي گرم و مرطوب و يا در مواقعي كه از سمعك زياد استفاده               .  آن را خاموش كنيد    باطريذخيره  
سـمعك  هـاي   بـاطري . محلي خريداري كردهاي  توان از فروشگاه  مي راBWسمعك هاي  باطري.  را از سمعك جدا كرد     باطري
BTEرا بررسي كنيدباطري هميشه تاريخ انقضاي. تهيه كردها  توان از مراكز شنوايي يا درمانگاه  مي را  .  

 
  8فعاليت 

  . روي آن به تصوير بكشيدمراقبت از سمعك را هاي   طراحي كنيد و يكي از روشA4يك پوستر در اندازه 
تواننـد در مـورد       مـي  از سـمعك  كننـده     افراد استفاده  و    چگونه مراقبين سالمت، متخصصين    ين موضوع كه  در مورد ا  

بحث فظ و نگهداري از آن در افراد كم شنوا و يا ناشنوا در جامعه همكاري داشته باشند                  اشاعه فرهنگ استفاده از سمعك و ح      
  و گفتگو كنيد؟
  :مورد انتظارهاي  برخي از پاسخ

 . توزيع شود در بين استفاده كنندگان از سمعكآگاهي بخش و ارتقاء سواد سالمتهاي  بروشور  ●

  .در مورد سمعك در نظر گرفته شودبا مضامين آگاهي دهنده هايي  پوسترطراحي و نصب   ●
 . كنند  ميبراي والدين كودكاني كه از سمعك استفادهآموزشي هاي  برگزاري كارگاه  ●

  . باشند  ميسمعكبا فراگيران براي معلماني كه داراي آموزشي ي برگزاري سمينارها  ●
 

  

  مراقبت از قالب گوش
بـا آب و صـابون شستـشو داد و بـا دقـت      ايد هر دو يا سه روز آنها را پاكيزه نگه داشتن قالب گوش بسيار مهم است بنابراين ب    

  . خشك كرد
 قالب گوش را از سمعك جدا كنيد  . 

 از مواد شوينده قوي يا الكل استفاده نكنيد. قالب گوش را با آب گرم و صابون بشوريد. 

 ب گوش گير كرده است را پاك كردتوان هر گونه جرم گوشي را كه در داخل سوراخ قال  ميبا استفاده از خالل دندان. 

 خارج شوداز درون آن يد و به داخل لوله فوت كنيد تا قطرات آب قالب گوش را با آب تميز بشوي . 

 قالب گوش را با پارچه يا دستمال كاغذي نرم خشك كنيد و آن را به طور صحيح بر روي سمعك وصل كنيد 

     اگـر  . تواند قالب گوش را مـسدود كنـد         مي آيد و   مي يكي بوجود در لوله پالست  ) قطرات كوچك آب  (گاهي اوقات تراكم
 .اين اتفاق افتاد قالب گوش و لوله را از سمعك جدا كنيد و داخل لوله فوت كنيد

  
 يابي سمعك عيب. 8

اگر مشكلي شناسايي نشد يا راه حلي پيدا نشد بايد سمعك را براي تعمير به متخصص فني آموزش ديده ارسال كرد يا بـراي                        
  . شنوايي شناس آموزش ديده سمعك ارجاع دادآن را به ررسي و تصحيح ب

  
  راه حل مشكل شناسايي شده مشكل
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  .سمعك خاموش است  .صدا وجود ندارد يا ضعيف است
  .صدا بسيار پايين است

  . تمام شده استباطري
  . به طور صحيح جايگذاري نشده استباطري

  . به طور صحيح بسته نشده استباطريكشوي 
ه قالب گوش با جرم گوش يا رطوبت مسدود         لول

  .شده است
  .لوله قالب گوش پيچ خوردگي دارد

  .بند قالب گشو شكسته است
  ساير موارد

  .سمعك را روشن كنيد
  .صدا را بلند كنيد

  .  را تعويض كنيدباطري
  . را به طور صحيح وارد كنيدباطري

  . را ببنديدباطريكشوي 
  .قالب گوش و لوله آن را پاك كنيد
  .لوله قالب گوش را تعويض كنيد

  .بند را تعويض كنيد
  .سمعك را تعمير كنيد

   كثيفباطرياتصاالت   .شود  ميصدا قطع و وصل
نقـــص در دكمـــه كنتـــرل صـــدا يـــا دكمـــه 

  روشن/خاموش
  اتصال نادرست بند

  نقص در بند

  .سمعك را تعمير كنيد
  .سمعك را تعمير كنيد

  .دوشاخه بند را فشار دهيد
  .ض كنيدبند را تعوي

  صداي بيش از حد بلند  صداي درهم 
   در حال خالي شدنباطري

  صداي لباس
  نقص در بند
  ساير موارد

  .صدا را كم كنيد
  . را تعويض كنيدباطري

ســمعك را در خــارج از لبــاس قــرار 
  .دهيد

  .بند را تعويض كنيد
  .سمعك را تعمير كنيد

  گوش گوش با جرم مجرايانسداد   )صداي سوت(حالت برگشت صدا 
  صداي بيش از حد بلند

   قالب گوش شل يا بيش از حد كوچك
  تطبيق نادرست قالب گوش به گوش

  ترك خوردگي قالب گوش يا لوله قالب گوش

شــنوايي  مجــرايرا در جــرم گــوش 
  .پاك كنيد

  .صدا را كم كنيد
  .قالب را تعويض كنيد

ــذاري   ــاره جايگ ــوش را دوب ــب گ قال
  .كنيد

  .يدقالب گوش يا لوله را تعويض كن
  .قالب گوش به درستي جايگذاري نشده است  عدم راحتي سمعك براي استفاده

قالب گـوش بـيش از حـد بـزرگ اسـت يـا بـه                
  .درستي ساخته نشده است

قالب گوش به درستي تنظيم نشده يـا مناسـب          
  .نيست

  عفونت گوش

ــذاري   ــاره جايگ ــوش را دوب ــب گ قال
  .گنيد

 .قالب گوش را تعويض يا تعمير كنيد
 گوش را تعويض يا تعميـر       لوله قالب 

  .كنيد
  .سمعك را تعويض يا تعمير كنيد

  .عفونت گوش را درمان كنيد
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  آزمون پس

  
  

 دانم نمي  غلطصحيح   ها سوال
      ✓  .افراد بايد به طور منظم قالب گوش خود را پاك كنند

    ✓    .ورود آب به داخل سمعك مسئله مهمي نيست
      ✓  .شود يا ضعيف خواهد بود  نمي شنيده به خوبي بسته نشود صداباطرياگر كشوي 

      ✓  .كودكان بايد تشويق شوند كه از سمعك استفاده كنند
      ✓  .شود  مياگر بند به درستي متصل نشود صدا قطع و وصل

    ✓    .تواند قالب گوش را مسدود كند  نميجمع شدگي
      ✓  .رود  مياگر صدا خيلي بلند باشد از بين

      ✓  .ن بودن سمعك تعويض نكنيد را در زمان روشباطري
      ✓  .بيماران بايد در مورد چگونگي نگهداري از سمعك خود آموزش ببينند

    ✓    . يابد  نميبا استفاده از سمعك تكامل زبان و گفتار در كودكان سنگين گوش بهبود
        مجموع نمرات


