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با همكاري مركز تحقيقـات     )/  سالمت مراقب/ بهورزـ كتاب كار     ي آموزش محتواي(هاي اوليه گوش و شنوايي        مراقبت: عنوان و نام پديدآور   

ازمان جهـاني بهداشـت در موضـوع        گوش، گلو، بيني و سر و گردن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، مركز همكار س                 
؛ بـه سـفارش      نظر عليرضا رئيـسي، افـشين اسـتوار        ؛ زير ]و ديگران ... [شنوايي و ناشنوايي؛ نويسندگان سعيد محموديان         آموزش و تحقيق كم   

تـر  اشـت، دف  ، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي معاونـت بهد             ]سازمان جهاني بهداشت مديريت پيشگيري از بيماريهاي مـزمن        [
  .شنوايي و ناشنوايي واگير اداره سالمت گوش و پيشگيري از كمهاي غير مديريت بيماري
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  .نيا، مصطفي ملكي  سن شمس، محمد فرهادي، صديقه شريعتينويسندگان سعيد محموديان، مح: يادداشت
   راهنماي آموزشي-- مراقبت و بهداشت --گوش : موضوع
  Ear -- Care and hygiene -- Study and teaching: موضوع

  - 1345د،  ي ع ، س ان ودي م ح م: شناسه افزوده
  Mahmoudian, Saeed: شناسه افزوده
    - 1351  ا، رييسي، عليرض: شناسه افزوده
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  بهداشتجهاني سازمان   : شناسه افزوده
  World Health Organization: شناسه افزوده
اداره سـالمت گـوش و پيـشگيري از         . هاي غيرواگير   دفتر مديريت بيماري  . زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي     و. ايران: شناسه افزوده 

  كم شنوايي و ناشنوايي
   135RF/م4 1397: بندي كنگره رده
  85/612: بندي ديويي رده

  5237962  :شماره كتابشناسي ملي
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  همكاران تاليف و تكوين برنامه

  :ننويسندگا
  شنوايي وزارت بهداشتگوش و شگاه علوم پزشكي ايران و رئيس اداره سالمت دكتر سعيد محموديان، استاديار دان

  و ارتقاء سالمت، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  آموزش تخصصي دكتر محسن شمس، دكتراي
  دانشگاه علوم پزشكي ايران   ،يني و سروگردنحقيقات گوش، گلو، بدكتر محمد فرهادي، استاد و رئيس مركز ت

  ياسوج پزشكي علوم و ارتقاء سالمت، دانشگاه نيا، كارشناس ارشد آموزش ديقه شريعتيص
  ياسوج پزشكي علوم و ارتقاء سالمت، دانشگاه مصطفي ملكي، كارشناس ارشد آموزش

  
  :اند با تشكر از همكاران زير كه در تكوين برنامه مشاركت صميمانه داشته

  معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
   آموزش و درمان، بهداشت وزارت -بهداشت محترم معاون :رئيسي عليرضا دكتر

  هاي غيرواگير  مدير كل دفتر مديريت بيماري: واردكتر افشين است
  بهداشت معاونت محترم اجرايي معاون و مشاور: عاطفي عزيزاهللا دكتر

 هاي غير واگير معاون اجرايي دفتر مديريت بيماري: دوي هزاوهدكتر عليرضا مه
  واگيرهاي غير معاون فني دفتر مديريت بيماري: دكتر عليرضا مغيثي
  سالمت اجتماعي هاي مؤلفه تحقيقات گروه دانشيار دانشگاه علوم پزشكي تهران، رئيس: دكتر بهزاد دماري
 COPDهاي آسم و آلرژي و  ماريرئيس گروه پيشگيري و كنترل بي: دكتر مهدي نجمي

  هاي غدد و متابوليك رئيس گروه پيشگيري و كنترل بيماري: دكتر شهين يار احمدي
   و عوامل خطر 37رئيس دبيرخانه ماده : مهندس عباس پرياني

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز: دكتر احمد كوشا
   از كم شنوايي و ناشنوايي كارشناس برنامه كشوري پيشگيري: شيرين امير جباري
  يزي منابع انساني حوزه سالمت  ت شنوايي و رئيس كار گروه برنامهسالم برنامه مشاور :الدينيدكتر فرشيد عالء

  
  دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس 

  مدير كل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس: دكتر سيد حامد بركاتي
  ه سالمت نوزادانرئيس ادار: دكتر محمد حيدرزاده
  رئيس اداره سالمت كودكان: دكتر ناريا ابوالقاسمي

  
  مركز مديريت شبكه

  رئيس مركز مديريت توسعه شبكه و بهداشت معاون محترم مقام قائم شريعتي محمد دكتر
  ا، مركز مديريت توسعه شبكه رئيس گروه برنامه: جعفري بيدهنديدكتر ناهيد 
  شبكه توسعه مديريت گروه ممحتر كارشناس: فقيهي سركار خانم



 تحقيق موضوع در جهاني بهداشت سازمان همكار مركز تحقيقات گوش، گلو، بيني و سر و گردن، و مركز
  :ناشنوايي، دانشگاه علوم پزشكي ايران و شنوايي كم آموزش و

  دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران: دكتر سيد كامران كامروا
  اه علوم پزشكي ايراناستاد دانشگ: دكتر احمد دانشي

  ايران پزشكي علوم انشگاه سرو گردن، و بيني گلو، گوش، تحقيقات مركز ژنتيك، تخصصي دكتراي فالح، معصومه دكتر
  ايران پزشكي علوم سرو گردن، دانشگاه و بيني گلو، گوش، تحقيقات مركز شنوايي، اعصاب علوم دكتراي دانشجوي محبي، مهر ناز

  
  و پيشگيري از كم شنوايي و ناشنواييكميته ملي سالمت گوش 

  رئيس كميته كشوري، رئيس مركز تحقيقات گوش، گلو، بيني و سروگردن ،دانشگاه علوم پزشكي ايران: دكتر محمد فرهادي
  عضو كميته، مدير كل دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي: دكتر افشين استوار
  نايب رئيس و دبير كميته، رئيس برنامه ملي سالمت گوش و شنوايي، استاديار دانشگاه علوم پزشكي ايران: دياندكتر سعيد محمو

  عضو كميته، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران: دكتر سيدكامران كامروا
  عضو كميته، رئيس كميسيون كشوري كاشت حلزون، استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران: دكتر احمد دانشي

  عضو كميته، رئيس مركز كاشت حلزون شنوايي خراسان، استاد دانشگاه علوم پزشكي مشهد :دكتر محمد مهدي قاسمي
  عضو كميته، استاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران  :دكتر عليرضا كريمي يزدي
  عضو كميته، استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران: دكتر علي محمد اصغري

  هاي سازمان بهزيستي كشور ، معاون مركز پيشگيري از معلوليتعضو كميته: ر مينو رفيعيدكت
  عضو كميته، رئيس گروه غربالگري مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي كشور: دكتر محسن فيروز بخت
  هرانعضو كميته، رئيس مركز سالمت محيط و كار، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ت: دكتر خسرو صادق نيت

  عضو كميته، رئيس مركز تحقيقات بهداشت كار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران: جناب آقاي دكتر علي اصغر فرشاد
   عضو كميته، رئيس كار گروه برنامه ريزي منابع انساني حوزه سالمت وزارت بهداشت :دكتر فرشيد عالء الديني
  نوايي شناسي، پلي كلينيك شهيد كالنتري، وزارت راه و ترابري كشورعضو كميته، مشاور ش :جناب آقاي فرزاد رحيمي

  
  مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي كشور

  رئيس گروه غربالگري مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي كشور: دكتر محسن فيروز بخت
 كشوركارشناس گروه غربالگري مركز توسعه پيشگيري سازمان بهزيستي : اده منصور اسماعيل

  سي، پلي كلينيك شهيد كالنتري، وزارت راه و ترابري كشورشنا مشاور شنوايي :جناب آقاي فرزاد رحيمي
  

در پايان از همكاري كليه اعضاي كميته ملي پيشگيري از كم شنوايي و ناشنوايي، همكاران مركز مديريت شبكه، واحد اجرايي معاونت 
س، پژوهشكده سالمت حواس و مركز تحقيقات گوش، گلو، بيني و سرو گردن دانشگاه علوم بهداشت، مركز سالمت جمعيت، خانواده و مدار

  .پزشكي ايران و همچنين نمايندگي سازمان جهاني بهداشت در ايران صميمانه تشكر و قدرداني مي گردد
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 مراقب سالمت/ محتوي آموزشي ـ كتاب كار بهورز 1 

  هاي غيرواگير  مدير كل دفتر مديريت بيماريگفتارپيش
 ،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 كل دفتر مدريمد                                                                                         
  معاونت بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
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   رئيس كميته ملي سالمت گوشمقدمه
هاي بهداشتي   عه و كاهش هزينه    مربوط به آن در جهت ارتقاء سالمت عمومي جام         ياقدامات مراقبت از كم شنوايي و     پيشگيري  

موضوع كشف بموقع كم شنوايي     در طي سالهاي اخير روز به روز توجه بيشتري به           . نمايد  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 تمعلولي
 تحـصيالت  سطح بر ادامه در نيز و بوده گذار تاثير اجتماعي-ذهنيهاي    مهارت نيز و شناخت يا درك قوه فيزيكي،هاي    فعاليت

 سيستم 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 ك، صدمات اتوتوكسي داروهاي بارداري، دوران در عفوني بيماريهاي فاميلي، ژني و ازدواجهاي  هاي    جهش
 پنهان معلوليت نوعي شنوايي نقص كه است ذكر به الزم. باشند  مي گوش و اصوات صدمه زا و مخرب       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    خانوادهناآشنا بودن    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    هبرنام 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 نقص شنوايي 

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  رنامهب 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  گزارش2005در سال اين نهاد بين المللي . 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 278ر حدود   است كه د  

 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   ) 2018 در 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 درحال توسعه 
 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  ميليبر جوامع تحم يادي زياقتصاد
گوش و كمك بـه افـراد كـم شـنوا           هاي    يماري و درمان ب   يريشگي درباره پ  ياندكهاي     در حال توسعه، برنامه    يدر كشورها 

 از  يبرخـ . 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 نيتواند توسط مراقب    مي ،يي اختالالت گوش و شنوا    المداخالت در قب  ترين     صرفه  و مقرون به   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 انيب گزارش خود    در 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 لي كشور را تشك   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 
 سطح آگاهي عموم مردم در خصوص علل و عوامل معلوليـت و راههـاي               ي كه به منظور ارتقا    رديگ ي صورت م  نهاآمعلوليت 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 يپ عبارتست ازفعاليتهايي كه بـه منظـور كـاهش           زي ن هيپيشگيري 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 قي معلوليت از طر   دتريشد
 ناشـي از آن، در       پيشگيري از بروز معلوليت و عوارض      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 سالمترئيس كميته ملي       
  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 
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   سازمان جهاني بهداشتمقدمه
اوليـه گـوش و شـنوايي       هاي    بهورزان و مراقبين سالمت در موضوع مراقبت       آموزشي براي مهارت آموزي      محتويسطح از   اين  

شايع گـوش و شـنوايي      هاي    توانند از اين منبع آموزشي در كار با افرادي كه از بيماري             مي مراقبين سالمت  .تدوين شده است  
با مطالعه دقيـق و بـه كـار بـستن محتـواي ايـن             هم چنين   . يي هستند استفاده كنند    شنوا نقصدچار  به نوعي    يا   برند  مي رنج

 يتـر  تردهسگـ در سـطح     و اجتماع    افراد كم شنوا و يا ناشنوا     هاي    قادر خواهند بود كه با اعضاي خانواده      مراقبين سالمت   كتاب  
  .كار كنند
از و شـنوايي   شـايع گـوش   اختالالت يدرمانهاي  لهمداخپيشگيري، تشخيص و سطوح مختلف حاضر   آموزشي   حتويدر م 

كـه  تاكيـد دارد    اي    بر اطالعـات پايـه    آموزشي  اين منبع   . استشده  ده  يشكبحث  به  ) PHC( نظام مراقبت اوليه سالمت      منظر
 خـدمات دگان  دهنـ  افراد مبـتال بـه كـم شـنوايي، ارائـه           در خدمت رساني به    تارا قادر خواهد كرد     بهورزان و مراقبين سالمت     

  . افراد كم شنوا يا ناشنوا را ياري دهند ،اعضاي اجتماعهر يك از  كارمندان و سالمت، معلمان،
ات شايع گوش و شنوايي، توضيح تجهيزات مـورد نيـاز           نقصو  ها     براي توضيح ساختار ناهنجاري    راهنما و تصاوير  هاي    شكل

 الزم ويـژه  هـاي      دانـش ضـروري و مهـارت       برگيرنـده  درحاضـر    محتـوي . شود  مي  استفاده  شنوايي كمبراي درمان و مديريت     
 ،بمنظور آموزش و فهم صـحيح محتـواي كتـاب         . باشد  مي اوليه گوش و شنوايي   هاي    مراقبتاجراي   در   بهورز/  سالمت ينمراقب

هـاي    ارائه شده در كتاب را از طريق مطالعـه و يـا شـركت در كـالس                 تمرينات تعاملي    بهورز/ مراقب سالمت ضروري است كه    
   .آموزشي انجام دهند
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  آموزشي منبع هدف
آگاهي و دانش اين عزيزان در      بهورزان و مراقبين سالمت كشور و ارتقا سطح         كمك به   حاضر   آموزشي   محتوياز تدوين   هدف  
اخير سازمان بهداشـت  هاي  برآورد. باشد  مياوليه گوش و شنواييهاي  رساني هر چه موثرتر و مفيد تر در حوزه مراقبت        خدمت

آمـار  .  در سراسر جهان داراي كم شـنوايي هـستند          نفر ونيلي م 360  قريب بر  دهد  مي  بيماري نشان  جهاني در مورد بار جهاني    
و %) 44( ميليون زن    145 ،%)56( ميليون مرد    183شامل  %) 91 ( بزرگسال ونيلي م 328دهد    مي ارائه شده نشان  كننده    نگران

 سـازمان جهـاني   2017گـزارش سـال   طبـق  . برنـد   مـي رنجكننده  از كم شنوايي ناتوان%) 9( سال   15 زير    كودك ونيلي م 32
 مجموعبر اساس اين گزارش در      .  ميليون نفر در سراسر جهان ارتقاء يافته است        466شنوايي به     بهداشت آمار افراد مبتال به كم     

مبـتال بـه     افراد   اكثر. باشند  مي )disabling(كننده     ناتوان ييشنوادچار كم   اي    جهان بگونه مردم سراسر   از   درصد   5 تا   3 حدود
 از هـر     شيوع كم شنوايي شـديد دوران نـوزادي        .كنند  مي زندگيدرآمد كم و متوسط       با يدر كشورها كم شنوايي يا ناشنوايي     

) ICU(ويـژه نـوزادان     هـاي      بخش مراقبت   كه از  ي نوزادان  از  درصد 2  تا 1 و   گزارش شده است   نفر   6 تا   2هزار تولد زنده حدود     
 درصـد از    50غالـب بـر     ذكر اين نكته حائز اهميت است كه        . هستندشديد تا عميق     ييشوند مبتال به كاهش شنوا      مي مرخص
شـنوايي و   هـاي      در پيشگيري از آسيب     سالمت نيمراقب و به همين خاطر نقش       هبود يريشگيقابل پ كم شنوايي   ابتال به   موارد  

شـديد تـا عميـق       يي افت شـنوا   زاني م كاي اطفال آمر  ي آكادم يطبق برآوردها  .باشد  مي كاهش بار بيماري در جوامع بسيار باال      
 اعصاب  تيمعلولترين    عي شا ييوا كاهش شن  يولوژيدمياز نظر اپ  . تولد گزارش شده است    1000مورد در    1-3دائم در بدو تولد     

 Permanent كودكـان  يمـ ي داييكـم شـنوا  .  اسـت شي آن در حـال افـزا  وعيشـ بر اساس مستندات موجـود   است كه يحس

childhood hearing loss (PCHL) كـه تحـت   كيـ متابولهاي  يمارياز تمام ببه تنهايي كه بروز آن باشد   ميعي شانقص كي 
  .  استشتريبيز ن هستند ي نوزاديپوشش غربالگر

نقـش  ايـن    .ات گوش و شنوايي بـسيار مهـم اسـت         نقصدر پيشگيري، تشخيص و درمان      بهورزان و مراقبين سالمت     نقش  
اوليه گوش و شنوايي كمك كردن به بيمار، خانواده و اجتماع براي درك افت شنوايي و بيمـاري گـوش                    هاي    مراقبتبرجسته  

 هـم   .كنـد   مي گوش و افت شنوايي تاكيد    هاي    گيري، تشخيص و درمان بيماري    پيش آموزشي به ضرورت     عاين منب . خواهد بود 
را در كارهـاي خانـه،      سازنده خود   هاي    توانند نقش   مي دهد كه با درك و حمايت ضروري، افراد با افت شنوايي            مي چنين نشان 

  .كنندبخوبي ايفا مدرسه يا در محل كار 
بهورز /   سالمت مراقبيندر اختيار    راكه بخوبي اطالعات مناسبي      شداب  مي مجزا بخش   ششز  اتعاملي  حاضر   آموزشي   محتوي

   :دهد  ميخود قرارحمايت مورد راهنمايي كرده و آنها را ق زير به طرو دهد   ميقرار
 مورد نيازهاي   دانش و مهارتتشريح 

  شنوايينقصشايع گوش و هاي  مرتبط با بيماريهاي   براي تكميل فعاليتفراگيرانملزم كردن  

  شنوايينقصشايع گوش و هاي   موضوعات مرتبط با بيماري براي بحث در موردفراگيرانترغيب  

 توضيح فرايند چگونگي شنيدن صدا 

 شنوايي و گوش شايع اتنقص درمان و تشخيص پيشگيري، توضيح 

 شنوايي نقص براي بيان داليلي 

 اافراد كم شنو براي دسترس درو  ممكنتدابير درماني  مديريت و توضيح 

ل اي براي اسـتفاده از وسـ      فراگيران. باشند  مي  و به سادگي قابل درك     مرتبط هستند ها    با تمام بخش   كمك آموزشي    وسايل
 بـراي  تـصاوير . يابـد افزايش شايع شنوايي ات نقصگوش و هاي   از بيماري  و دانش آنها  شوند تا درك      مي كمك آموزشي ترغيب  

  . دارنداي  جداگانههاي  ه برچسبژيا عملكرهاي ويها  شناسايي بخش
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  پيامدهاي مهم و اساسي
   و داراي  بـوده    گـوش و شـنوايي       اوليـه هاي    كه داراي دانش كافي در مراقبت      بهورز/ ين سالمت   شايسته مراقب تربيت

  .سالمت شنوايي باشندتيم  به عنوان عضو الزم صالحيت
     ات نقـص يـا   /گـوش و  هـاي     ي دربـاره بيمـاري    ممكن براي افزايش آگاه   هاي    پاسخ/ ها حل شناسايي و يافتن بهترين راه

   مربوط به كم شنواييهاي  مراقبت پيشگيري و مشاركت موثر در سطوحشنوايي، و 
 در خـدمات پيـشگيري و مراقبتـي         ه صورت مسئوالنه و موثر    ب بهورز/ ين سالمت   مراقبشخصي  و مديريت   ها    فعاليت 

  شنوايي
 ات شنوايينقصيا /گوش وهاي  طالعات مرتبط با بيماريآوري، تحليل، سازماندهي و ارزيابي نقادانه ا جمع  
  ترغيـب  هـاي   يا زباني در زمينـه روش /ديداري وهاي  برقراري ارتباط موثر براي كمك به بيماران با استفاده از مهارت

  يا نوشتاري /گفتاري و) متقاعدسازي(
     احساس مـسئوليت نـسبت بـه سـالمت          مناسب به صورت موثر و نقادانه، نشان دادن       ) فناوري(استفاده از تكنولوژي 

  بيماران
 اجتماعي  هاي  از زمينهاي  حساس بودن از لحاظ فرهنگي در گستره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  

  
  

  

  
   1بخش                                                     

  گوش عملكردو ساختار                                        
  
  :بتواندبهورز / ه در پايان اين بخش مراقب سالمت رود ك  ميانتظار  

 اهميت شنوايي را توضيح دهد.  
 مختلف گوش را بشناسد و نام ببردهاي   بخش.  
 عملكرد گوش را توضيح دهد.  
  در گوش را توضيح دهدصوت انتقالمسيرهاي .  
 نحوه شنيدن صدا توسط مردم را توضيح دهد.  
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  پيش آزمون
  دانم ينم  نادرست  درست  ها گزاره

        .پوشاند  ميالله گوش از غضروف ساخته شده است، انعطاف پذير است و پوست آن را
        . گوش را پر كندمجرايكند تا   ميجرم گوش راتوليد  زبانه گوش

 ماننـد پوشـش داخـل       ،گوش طبيعي يك لوله مستقيم به همراه پوشـشي مرطـوب           مجراي
     .دهان است

  

       .گوش قرار گرفته استپرده گوش در انتهاي كانال 
 هـدايت ) انـدام شـنوايي   ( ارتعاشات صوتي را از پرده گوش به حلزون گـوش            ،استخوانچه ها 

       .كنند  مي

       .كند  ميشيپور استاش فضاي گوش مياني را به پشت بيني متصل
        .كند تا درست بشنويم  مي است كه به ما كمكمخاطفضاي گوش مياني پر از 

مويي قرار گرفته انـد كـه ارتعاشـات صـوتي بـه             هاي    سلول) اندام شنوايي  (در حلزون گوش  
       .كنند  ميعالئم عصبي تبديل

       .شود  ميبخش تعادل، سيستم دهليزي ناميده
         .شود) فلج عصب صورتي(تواند سبب صورت فلج   ميعفونت گوش

        نمره
  

  نمادها
  مربيراهنمايي  با يا هاگروه در بحث  
  بنويسيد خودهاي  ايده يا پاسخ در 
  فعاليت يك در شركت  
    

  

  شناسي واژه
  ساير موارد  گوش داخلي  گوش مياني  گوش بيروني

 پــرده ،ماننــد طبــل غــشاي (گــوش پــرده  الله گوش
  )صماخ

  عصب صورت  )عضو شنوايي(حلزون گوش 

  كننده ن شنوايي ناتواآسيب  )عضو تعادلي( دهليزي دستگاه   گوش ميانيحفره  زبانه گوش
   شنواييآسيب  شنواييموئي هاي  سلول  )سنداني، ركابيچكشي، (ها  استخوانچه  نرمه گوش 
عــصب اليــاف (عــصب شــنوايي    استاش شيپور  كانال گوش

  )شنوايي و تعادل
  

   عصبيهاي  سيگنال  ماستوئيد استخوان  ارتعاشات صوتي
      ماستوئيد هواييهاي  سلول   گوشموم
      ميانيگوش  مخاط پاك كني -خود
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  مختلف گوش چيست؟هاي   بخشنام: ساختار

 
  .در مورد نقش گوش بحث كنيد: عملكرد

 كـردن،  صـحبت  اي، اصوات مكالمه  اصوات، گوش دادن،  شنيدن، ارتباط، برقراري كردن، صحبت: از اين كلمات استفاده كنيد    
  كار يادگيري، مدرسه،

  

  عصب شنوايي
 دستگاه دهليزي

 حلزون شنوايي هااستخوانچه

  لوله استاش 

  الله گوش 

  مجراي گوش 

 پرده صماخ

 گوش داخلي گوش مياني  گوش خارجي 
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 ارتباط   .1

  آنو انواع مختلف  صدا  سطوح   1,1
   يت يكفعال

  . توانند بشنوند فكر كنيد  ميكه مردم) بلند و كوتاه( و سطوح مختلف آن اصواتدر مورد انواع مختلف 
  . بنويسيدزيراشكال آنها را در            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چرا شنيدن مهم است؟  1,2

در صورت  . دياب  مي تكوين ما انسانها در  از زمان تولد     هكد  وش  مي محسوبانسانها    بخش بسيار مهمي از زندگي     گفتار و شنوايي  
و در مدرسه، محل كار     خود  ، دوستان   د بود كه به آساني با اعضاي خانواده       ند قادر نخواه  افرديگر ا  شنوايي، و   ار گفت تكاملعدم  

  .دنارتباط برقرار كن بسادگي ديگر جاها
گفتـاري و   هاي    مهارت. داشته باشيم  مشاركت روزمره زندگي در دازهبه همان ان   و بگيريم ياد كه دساز  مي قادر را ما ارتباط

 درمـان  تواننـد   مي شوند زودتر  شناسايي زوتر هرچه شنوايي و گوش مشكالت .كنند  مي پيدا تكامل انسان رشد با همگام زباني
 80 كـه  جهـان  مـردم  از نفـر  ميليون 275 از بيش 2004 سال در گزارش كرده كه   سازمان بهداشت جهاني     .شوند مديريت يا

زيادوكمصداي  

  صداي باال و پايين

 

ي كه صداي خوب دارندچيزهاي  

زنند  مياصواتي كه به گوش آسيب  

 

 ساير اصوات
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 كامـل  شـنوايي  نعمـت  از و دارنـد  شديد تا متوسط شنوايي نقص هستند، متوسط و پايين درآمد با كشورهايي در آنها درصد
از   نيمـي   در حـدود   .اسـت  شده تعيين نفر ميليون 360 به 2013 سال دركننده    ناتوان شنوايي نقص براي عدد اين. محرومند

  .قابل پيشگيري هستند)  مورد ميليون182(كننده  ناتوانهاي  كم شنوايي
  

  : 2فعاليت 
  كنيد چه احساسي خواهيد داشت اگر به خوبي نتوانيد بشنويد؟  ميفكر

  
  نا اميدي                                    طرد شدن
  انزوا                                      خوشحال

  عصبانيت                                        اعتماد 
   ناديده گرقتن                                       خشم
  :ساير احساسات خود رابنويسيددر مورد         

........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  
  
  

   شنوايي آسيب  1,3
ـ  تواننـد   مـي  هنجارد به طور    افراصواتي كه ا  ناتواني در شنيدن     شنوايي عبارت است از      آسيب  آسـيب  مبـتال بـه    افـراد    .دنشنوب

 :  شنوايي چند سطح مختلف داردنقص.  باشندناشنوايا ) HOH( 2سخت شنواتوانند   ميشنوايي

 خفيفنقص(اي  مشكل در شنيدن گفتگوهاي محاروه ( 

  متوسطنقص(بلند گفتار شنيدن مشكل در (  
   به لب خواني و     ارفتند و براي كمك به درك گ      شو  مي بلند گفته  داخل گوش    درتوانند بشنوند كه      مي فقط كلماتي را 

 .) شديدنقص(وابسته هستند يا سمعك 

     به لب خواني   دن  براي ارتباط برقرار كر   بشنوند و   نيز نمي توانند    د را   نشو  مي فرياد زده در گوش آنها    حتي كلماتي كه
 ). عميقنقص(وابسته هستند اشاره و زبان 

  
. دارنـد كننـده      شنوايي نـاتوان   نقصيا درك بيشتر كلمات دچار مشكل باشند        اي     محاروه اردر شنيدن گفت  زمانيكه كودكان   

   .گيرد  ميبر روي آن شكلو يادگيري و زبان كودك محسوب شده  اساس تكامل رشد گفتار يدنخوب شندر حقيقت 
  .  استفاده كنيد" شنوايينقص"هاي   از واژهكه فردي به خوبي نمي شنودهنگامي 

نمي و در همه حال      كه او اصال     خطاب كنيد  "كر و يا ناشنوا   "  را يا فردي و   استفاده كنيد    "كري"فقط در مواردي از كلمه      
  . تواند بشنود

  
  

                                                           
2. Hard of Hearing (HOH) 

 ناشنوايي و شنوايي اختالالت شايع علل به نحو مقتضي بابهداشتيهايمراقبتاوليهكه با اتخاذ اقدامات صورتيدر
 .هستند پيشگيري قابل شنوايي اختالالت  همه از نيمي تقريبا شود، مقابله
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     عملكـرد   بـا  سـالم هـاي      خوب شنيدن به گـوش     براي. همه ما بتوانيم خوب بشنويم    مهم است كه    اين موضوع بسيار 
 .نياز استمناسب 

 دارندات گوش و شنوايي نقصبروز  پيشگيري و درمان علل شايعدر نقش مهمي سالمت  ينمراقب. 

     و شـنوايي   گـوش  هنجـار  و عملكرد   هاساختارمراقبين سالمت گوش و شنوايي شناخت مناسبي از         ضروري است كه
در اقصي نقـاط    گوش  هاي    شايع و بيماري  هاي    ناهنجاريزود هنگام و ارجاع بموقع      يي  به شناسا  قادر   تاداشته باشند   

 .كشور بويژه نقاط دور افتاده و محروم كشور را دارا باشند

  
   گوشعملكردساختار و . 2

  :شود  ميگوش از سه قسمت تشكيل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعادل و شنوايي: باشد  ميلكردعم دوداراي  گوش  
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   گوشمختلفهاي  قسمت
  

  :3فعاليت  
  .مختلف گوش كامل كنيدهاي  گذاري صحيح بخش تصوير زير را با نام       

  
 گوش، پرده گوش، فضاي گوش مياني، استخوانچه هـا، حلـزون            مجرايگوش خارجي، گوش مياني، گوش داخلي، الله گوش،         

   شنوايي، عصب تعادل، شيپور استاش،ب، عص) تعادلاندام( دهليزي دستگاهگوش، 
  
  
 گوش خارجي .3

   گوشمجرايله گوش و ال: گوش خارجي داراي دو بخش است
  

   ساختار الله گوش چگونه است؟ 3,1
قسمت آويـزان گـوش     . غضروف قابليت خم شدن دارد    . شود  مي  پوشانده طبيعي و به وسيله پوست      بوده يالله گوش غضروف    
 يجـاد ادر آن    سـنتي    جـواهرات يـا   نرم است و جايي است كه معموال سوراخ هايي بـراي اسـتفاده از گوشـواره و                  ) نرمه گوش (

 گوش يـك برآمـدگي وجـود دارد كـه زبانـه             مجرايدر قسمت جلوي    . شود  مي  منتهي شنوايي مجرايالله گوش به    . دكنن مي
  .شود  ميناميده) غضروف جلوي گوش(گوش 

  
  نقش الله گوش چيست؟ 3,2

كـم شـنوا   د گـاهي اوقـات افـرا   . كنـد   مـي  منتقـل شـنوايي مجـراي  كند و آنها را بـه      مي تقويت  را الله گوش ارتعاشات صوتي   
 داشـته باشـد     ناهنجـار هـاي     اگر فردي گوش  .  تا به بلند كردن صدا كمك كند       دهند  مي قرارخود  هايشان را پشت گوش      دست

گـوش  مجراي  بدشكل راهي به    هاي    برخي از گوش  . ممكن است در شنيدن دچار مشكل شود      ) الله گوش تشكيل نشده باشد    (
  .  اين مسئله مشكل شنوايي را بدتر خواهد كردگوش شوداي مجرندارند به طوري كه صداها نمي تواند وارد 
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  :بعد از معاينه هر گوش به سواالت زير جواب دهيد         گوش چپ  گوش راست
  خير  بله  خير  بله

          توانيد الله گوش را ببينيد؟  ميآيا
          توانيد زبانه گوش را ببينيد؟  ميآيا
          بينيد؟گوش را بمجراي توانيد ورودي   ميآيا

          گوش باز است؟مجراي آيا 
          بينيد؟  مي گوشمجرايآيا مويي را در ورودي 

          رسند؟  مي به نظرطبيعيآيا هر دو گوش 
  

  گوش چگونه است؟ مجرايساختار  3,3
بـه  ورود اشـياء      تـا از   گوش موهـايي وجـود دارد     مجراي  در ورودي   . استمعمولي  گوش يك لوله باز با پوشش پوست        مجراي  

 پخـش  جـرم گـوش   . كنـد   مـي   توليد  را جرم گوش فقط در آن سوي اين موها غددي وجود دارد كه           . داخل آن جلوگيري كند   
جـرم  گوش خودش   مجراي  به طور معمول    . پوشاند تا به سالم ماندن آن كمك كند         مي شود و پوست داخل كانال گوش را       مي

گوش، پوست نـازك    مجراي  قسمت عميق    در. گوش وجود دارد  مجراي  يك خميدگي در    . كند  مي  را پاك و آن را خارج      گوش
  . گوش قرار داردمجراي پرده گوش در انتهاي . بيند  ميو به درد حساس است و به سادگي آسيب

  
  
  
  

  گوش چيست؟مجراي  نقش. 3,4
 لـرزش پـرده     شود و باعـث     مي گوش به پرده گوش منتقل    مجراي  شود و از طريق       مي ارتعاشات صدا بوسيله الله گوش جمع       

دهـد    مـي زماني كه اين اتفاق رخ. ارتعاشات صدا نمي تواند به پرده گوش برسد گوش مسدود باشد  مجراي  اگر  . شود  مي گوش
گوش برخـي  . باشد  مي گوشمسدود شدن مجراي    علت  ترين     شايع جرم گوش . فرد قادر نيست كه صدا را به طور واضح بشنود         

شـود در ايـن      خارج نمـي     طبيعيبه طور   ها    برخي از گوش  كند و اين جرم در        مي يديشتري تول بجرم  بداليل مختلف   از مردم   
  .دهد  ميصورت باعث مسدود شدن مجراي گوش شده و شنوايي فرد را كاهش

  

  
  

  .بزنيدآسيب آن به استممكننكنيدواردخودگوشكانالداخلبهرا چيزي هيچ

  5 فعاليت
  :كنيد گفتگو خود گروهي هم   با

  

 اگر ميكند شكايتي چه بيمار يك كه كنيد  ميفكر
 شود؟ مسدود گوش جرم با او گوش مجراي

 است مجراي گوش داخلچيزي كه كنيد  مياحساساگر
  .ببريد درمانگاه به گوش بررسي براي را فرد

  
اهميت زيادي  سالم گوش مجراي شنيدن، وجود براي

 .دارد
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 گوش مياني.   4

   چگونه است؟مياني ساختار گوش 4,1
. كنـد   مـي  گوش خارجي را از گوش ميـاني جـدا        پرده گوش غشاي نازكي است كه       . شود  مي  گوش به پرده گوش ختم     مجراي

شيپور اسـتاش   . شود  مي هوا از طريق شيپور استاش به داخل گوش مياني وارد         . شود  مي  فضايي است كه با هوا پر      گوش مياني 
  . رود  مي به گوش ميانيياز پشت بين

  . دنشو  مي استخوان كوچك در گوش مياني وجود دارد كه استخوانچه ناميدههس
    ركابي+ سنداني  + چكشي= ها چهاستخوان

  : ه اند نام گذاري شدشانشكل بر اساس ها  چهاين استخوان
  ركابشبيه + سندان شبيه + چكش شبيه 

  6  فعاليت  

چكشي  استخوان سنداني، استخوان ركابي، استخوان هوا، حفره: كنيد كامل بخش هر صحيحهاي  نام نوشتن با را تصوير  

  عصب شنوايي
  دستگاه دهليزي

 حلزون شنوايي هااستخوانچه

  لوله استاش 

  الله گوش 

  مجراي گوش 

 پرده صماخ

 گوش داخلي گوش مياني  گوش خارجي 
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 .را مشاهده كنيدو دباگرام زير تصوير . دهد  مياستخوان چكشي بخشي از پرده گوش را تشكيل

 

   
 

اي   دريچـه اسـتخوان ركـابي بـا       . شـود   مـي  وصلان سنداني به استخوان ركابي      و استخو استخوان چكشي به استخوان سنداني      
 گوش مياني پوششي دارد كه معموال مقدار        .شود  مي مرتبطشود    مي  كه به داخل گوش داخلي باز       بيضي ي به نام دريچه   كوچك

بـيش از حـد مخـاط       اگر پوشش گـوش ميـاني       . شود  مي اين مخاط از طريق شيپور استاش تخليه      . كند  مي كمي مخاط ترشح  
. وارد گوش مياني شود و مخاط به درستي نمي تواند تخليه شود           كند و هوا نمي تواند        مي توليد كند، شيپور استاش را مسدود     

قـادر نخواهنـد بـود بـراي انتقـال صـدا بـه              ها    فضاي گوش مياني با مخاط پر خواهد شد و در نهايت پرده گوش و استخوانچه              
 از طريـق    تواننـد  هـا مـي     بـاكتري .  ممكن است بيمار به خوبي نشنود و مقداري درد داشته باشـد            .درستي ارتعاش ايجاد كنند   

  . شيپور استاش به داخل گوش مياني وارد شده و باعث عفونت شوند
  

  چيست؟ مياني گوش  نقش4,2
صماخ در   پردهرت ابتدا   در اين صو  . كند  مي تقويت وارد شده اند را    گوش مجراي طريق از كه را صوتي ارتعاشات صماخ، پرده 

 درمـي  لرزش بهها  استخوانچه. شود  ميگوش مياني هاي    استخوانچه لرزش باعثسپس   و آيد  مي در ارتعاش بهاثر امواج صوتي    
 باعـث  و آيـد  درمـي  ارتعـاش  بـه  ركابي استخوان سپس. دنكن  مي منتقل مياني گوش فضاي طريق از را ارتعاشات اين و آيند

 از ميـاني  گوش فضاي كه دنشو منتقلبراحتي   تواند  مي صورتي در صوتي ارتعاشات. شود  مي داخلي گوش داخل مايع ارتعاش
  .باشد شده پر هوا

  7  فعاليت     

 به شيپور استاش طريق از هوا كه هنگامي. بدميد خود بيني داخل آرامي به كنيد سعي و ديدببن را خود بيني
  .كنيد احساس را خود گوش سريع شدن توانيد باز  ميشود  ميشما وارد داخلي گوش

 گوش وارد فشار با شما بيني در آلوده مخاط است ممكن كه زيرا ندهيد انجام را كار اين ايد خورده سرما اگر
 .شود نيميا
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  ي ماستوئيديهواهاي  سيستم سلول  4,3
 پـر از هـوا    هـاي      سـلول  حاوي استخواني   يماستوئيد سيستم . استخوان ماستوئيد پشت گوش مياني قرار دارد و پر از هوا است           

كنـد كـه بـه        مـي   كـار   پر از هـواي    مخزنبه مانند يك     و   هداين دو ناحيه با هوا پر ش      . شود  مي به گوش مياني متصل   كه   است
  . كند  ميتعادل تغييرات فشار هوا در گوش مياني كمك

  
  گوش داخلي.  5

  : گوش داخلي داراي دو بخش است
  سرو كار دارد و مسئول شنوايي استصوتيحلزون گوش كه با ارتعاشات  . 

  كه مسئول تعادل استدهليزيسيستم  . 

  
  دهد؟  ميدر حلزون گوش چه اتفاقي رخ: شنوايي 5,1

داراي غشاي نازكي اسـت كـه       در درون    و   اين بخش از بيرون داراي پوشش استخواني      . شود  مي حلزون گوش با مايع پر    درون  
مويي ارتعاشـات صـدا را   هاي  سلول. شوند مي  جمع موييهاي    ارتعاشات بوسيله سلول  . باشد  مي ييكوچك مو هاي     سلول حاوي

بخش . شوند  مي عصبي از طريق عصب شنوايي به مغز منتقل       هاي    اين سيگنال . ندنك  مي عصبي كوچك تبديل  هاي    به سيگنال 
 آسيب به حلزون گـوش      .دكن  مي شنويم تفسير   مي به صداهايي كه ما   را  عصبي  هاي    در مغز وجود دارد كه اين سيگنال      اي    ويژه
  . شود  ميناشنوايي شنوايي يا كمصب شنوايي باعث يا ع

 

  8 فعاليت    

بيافتد؟ اتفاقي چه است ممكن درنيايند ارتعاش بهها  استخوانچه اگر كنيد  ميفكر  

.............................................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................................  



 22 هاي اوليه گوش و شنوايي مراقبت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  كند؟  ميچه مسيرهايي از خارج گوش تا جايي كه ما بتوانيم آن را بشنويم عبوراز صدا 
  .شود  مي به وسيله الله گوش جمعارتعاشات صوتي

  .كند  مي هدايتشنوايي مجرايالله گوش اين ارتعاشات را به 
  . شود  ميرسد و باعث لرزش آن  ميصماخ پرده سطح به صوتيت ارتعاشا

    .دنشو  ميي گوش ميانيها   باعث ارتعاش استخوانچهصماخلرزش پرده            
  .شوند  ميآيند و باعث لرزش مايع گوش داخلي  ميبه ارتعاش درها  استخوانچه

  . شود  ميمويي حلزون گوش جمعهاي  اين ارتعاشات بوسيله سلول
  .كنند  ميعصبي تبديلهاي  مويي ارتعاشات را به سيگنالهاي  لولس

  .شود  ميعصبي از طريق عصب شنوايي به مغز منتقلهاي  اين سيگنال
  .شود  ميشنويم تفسير  ميايي كه ماعصبي در مغز به صدهاي  سيگنال

  

بخش كاملصحيح هر نوشتن نام با رانمودار
  :كنيد

  
 عصب وستيبوالر، حلزون گوش، سيستم: ها برچسب
 )تعادل و عصب شنوايي(شنوايي 

  عصب شنوايي
  دستگاه دهليزي

 حلزون شنوايي هااستخوانچه

  لوله استاش 

  الله گوش 

  مجراي گوش 

 پرده صماخ

 گوش داخلي گوش مياني  گوش خارجي 
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  شود؟  ميصدا چگونه از طريق گوش منتقل
  
  
  
  

  
  دهليزي سيستم تعادل:   2-5

 پوشـش  داراي بيـرون  بخـش نيـز بـه ماننـد بخـش حلـزون شـنوايي از               اين. شود  مي با مايع پر  از درون    هم   دهليزي سيستم
 حركات سر ما باعث حركت مـايع       .باشد  مي مويي كوچكهاي    سلول حاوي كه است نازكي غشاي داراي درون در و استخواني

ايـن  .  شـوند   مـي  ه تمـام آنهـا بـه عـصب تعـادل متـصل            مويي متفاوتي وجود دارد ك    هاي     سلول دهليزيدر سيستم   . شود مي
عصبي هاي  اين سيگنال. كنند  مي دهند و آنها را به سيگنال عصبي تبديل         مي مايع تشخيص مويي هر حركتي را در      هاي    سلول

 عصبي بـه حركتـي كـه مـا احـساس          هاي    دارد كه در آنجا سيگنال    اي    مغز بخش ويژه  . رسند  مي از طريق عصب تعادل به مغز     
  . شود  ميكنيم تفسير يم

حفظ كنيم كه بتوانيم زماني كه سر خـود         اي    عملكرد طبيعي اين دو بخش براي ما ضروري است تا تعادل خود را به گونه              
اگر در يكـي از     . بر روي چيزي كه در حال نگاه كردن به آن هستيم متمركز كنيم            خود را   هاي    چرخانيم چشم   مي را به اطراف  

شـود و بيمـار       مـي  نقـص  دچار   دهليزيباشد كه به گوش داخلي منتشر شود، عملكرد سيستم          داشته  وجود   عفونتي   ها    گوش
زماني كه بيمار گيج    . اگر التهاب سيستم عصبي در يك سمت باشد همين اتفاق رخ خواهد داد            . احساس سرگيجه خواهد كرد   

  . ندگوييم كه آنها سرگيجه دار  ميكند همه چيز در حال حركت است ما  ميو احساس
  
  صورتفاسيال يا عصب  عصب -6

عمـل  ها    شوند كه ماهيچه    مي برخي از اعصاب باعث   . داريد درمورد اعصاب و ماهيچه      اطالعاتيضروري است كه مطمئن شويد      
 تمـام  انقبـاض باعـث  ) راسـت و يـا چـپ     (صورت   هر سمت    ي كه در   عصب ،صورتعضالت  در  . انقباض و انبساط را انجام دهند     

  10 فعاليت

 مختلفهاي  بخش از كدام هر از صدا چگونه دهد نشان كه  طوريكه كنيد كامل خط يك كشيدن با را زير  تصوير
  .شود  ميمنتقل گوش
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توانـد باعـث     ميگوش ميانيهاي  عفونت. شود  مي ناميدهي يا عصب فاسيال  عصب صورت  شود  مي  صورت آن سمت هاي    ماهيچه
گوش داخلي   بين   ه استخواني در ديوار   مجرايعصب صورت از طريق گوش وارد       . شوددر يك سمت    صورت  عضالت  فلج شدن   

  .شود  ميو گوش مياني
  

  
  
  
  
  
  

  پس آزمون
  دانم نمي  غلط درست  ها گزاره
        .پوشاند  ميگوش از غضروف ساخته شده است، انعطاف پذير است و پوست آن راالله 

       كند تا كانال گوش را پر كند   مي را ايجادجرم گوش زبانه گوش
كانال گوش طبيعي يك لوله مستقيم به همراه پوشـشي مرطـوب ماننـد پوشـش داخـل         

     دهان است
  

       ستپرده گوش در انتهاي كانال گوش قرار گرفته ا
 هـدايت ) انـدام شـنوايي   (ارتعاشات صوتي را از پرده گوش به حلزون گوش          ها    استخوانچه

       كنند  مي

       كند  ميشيپور استاش فضاي گوش مياني را به پشت بيني متصل
        كند تا درست بشنويم  مي است كه به ما كمكمخاطفضاي گوش مياني پر از 

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

       .شود  ميبخش تعادل، سيستم دهليزي ناميده
       شود  ) فلج عصب صورتي(تواند سبب صورت فلج   ميعفونت گوش

        نمره

 شنوايي اختالل دچار است ممكن فرد ببيندبروز هر گونه مشكلي آسيبياعفونتدليلبه گوش از بخشي رهاگر
  .شود موقت يا دائم



 

  

  
  
  
  
  

  2بخش                                                     
   علل و پيشگيري:ناشنوايي شنوايي و نقص                        

  
  
  : سالمت بايد بتواندمراقبدر پايان اين بخش   

  يح دهدض شنوايي را بشناسد و تونقصعلل شايع. 

  شنوايي را شرح دهدنقصعوامل خطر . 

 شنوايي را توضيح دهدنقصاز كننده  اقدامات پيشگيري . 

  ن كند شنوايي را بيانقصانواع مختلف. 

  شنوايي را شرح دهدنقصسطوح مختلف . 
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  پيش آزمون 
  نمي دانم  غلط  درست  گزاره ها
        . شنوايي همواره بدين معنا است كه شخص ناشنوا استآسيب

       .باشدبيماري ارثي نمي تواند يك ناشنوايي 
       .بدرستي نياموزدشود ممكن است صحبت كردن را   ميكودكي كه ناشنوا متولد

       .توانند به صورت عادي بشنوند  ميه افراد ناشنوا درصورتي كه از سمعك استفاده كنندهم
       .شنوايي وجود دارد آسيبسطوح متفاوتي از 

ه شود، نمي    فرياد زد  فردشنوايي متوسط بدين معنا است كه حتي اگر نزديك گوش            آسيب
       .تواند آن را بشنود

        . شنوايي شودنقصد سبب توان  ميدرمان نشدهگوش هاي  عفونت
 به وسيله صداي بلنـد، همـواره بهبـود        ) اندام شنوايي (مويي حلزون گوش    هاي    آسيب سلول 

       .يابد مي

توانند سبب    مي برخي از داروها هنگامي كه بيش از يك دوره زماني مشخص استفاده شوند            
       . شنوايي شوندنقص

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

 
 شناسي واژه

  مشاوره ژنتيك  )وراثتي( ژنتيكي عوامل   شنواييآسيب
ويروسي، سـرخجه،   هاي    عفونت(علل دوران بارداري      شنوايي ناتوان كنندهآسيب 

  سيفليس، داروهاي آسيب رسان به شنوايي
  واكسيناسيون/ ايمن سازي

نـوزاد نـارس، زايمـان سـخت،        ( علل حين زايمـان      نقص بدون –شنوايي معمولي 
  يرقان/زردي

  اقدامات پيشگيري كننده

ــاري  شنوايي خفيفآسيب  ــاي  بيم ــودكيه ــون،  ( دوران ك ــرخك، اوري س
  )مننژيت

  خويشاونديهاي  ازدواج

گفتار پچ پچ كردن،    /گفتار نجوا  (گفتار  گوشهاي  عفونت  شنوايي متوسطآسيب 
  ندبا صداي بلگفتار معمولي، 

  سمعك  )براي گوشرسان  آسيب(داروهاي اتوتوكسيك   شنوايي شديدآسيب 
  سالمندي  صداي بلند  شنوايي عميقآسيب 

  خواني لب  اشاره زبان   ناشنوا-ناشنوايي 
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  نمادها
  راهنمايي مربي با يا گروهها در          بحث

  بنويسيد خودهاي  ايده يا      پاسخ    
  اليتفع يك در          شركت

 
  شنواييآسيب .1

  شنوايي چيست؟كممنظور ما از    1,1

   .باشد  ميطبيعي شنوايي داراي كه كسي همچنين طبيعي نيست و شنيدن به قادر فرد يك كه است منظور زماني
  : استچند سطح مختلف داراي  شنوايي آسيب

 
  مشكل دارداي  شنيدن گفتگوهاي محاروهفرد در. 

  ردمشكل دادر شنيدن صداي بلند فرد . 

 شود  ميكه به داخل گوش فرياد زدهتواند بشنود   ميفقط كلماتي را. 

  شود را بشنوند   ميحتي نمي توانند كلماتي كه فرياد زدهفرد  

  .شود  ميگفتهد، ناشنوا شود را بشنو  ميي كه فرياد زدهكلماتحتي د نمي توانفردي كه 
  

 چيست؟كننده   شنوايي ناتوانآسيباز منظور ما  1,2

 صـدا داد زدن را       يا هنگامي كه حتـي نمـي تواننـد          با صداي بلند يا داد زدن را بشنوند        گفتارتوانند    مي ه افراد فقط  هنگامي ك 
 نقص معمولي مشكل دارند، آنها دچار        زماني كه كودكان در شنيدن گفتار      .شود  مي ناميدهكننده     شنوايي ناتوان  آسيببشنوند،  

در كننـده     شنوايي نـاتوان  آسيب  آستانه   از   تردر كودكان پايين  كننده    شنوايي ناتوان آسيب  آستانه  . هستندكننده    شنوايي ناتوان 
  . در آنها تكوين يابد و يادگيري گفتار و زبان آنها تكامل پيدا كندزيرا كه الزم است كودكان خوب بشنوند تا . بزرگساالن است

  
  شنوايي آسيبانواع مختلف   1,3

 شنوايي انتقاليآسيب  - 1

. ودشـ   مـي  شنوايي يا گوش مياني باشـد، ايـن اصـطالح بكـار بـرده          مجرايشنوايي در داخل    آسيب  هنگامي كه مشكل      
 حتي اگر از طريـق       طريق درمان قابل اصالح است     ز اغلب ا  نقصاين  . بنابراين مشكل در انتقال صدا به گوش داخلي است        

  .توان كمك كرد  ميدرمان اصالح نشود با تجويز سمعك به بيمار
 ي عصبيشنوايي حسآسيب  -2

حلـزون گـوش يـا عـصب شـنوايي يـا در       به علت مشكلي در شنوايي آسيب شود كه   مياين اصطالح در مواردي استفاده    
عـصب   و بخـش عـصبي بـه         شنوايي جاي دارد  حلزون   شنوايي در  حسي   بخش. موارد در داخل هر دوي آنها باشد      بعضي  

  .  استفاده كردوايي شن كم شنوايي و تقويتاصالحتوان از سمعك براي   مياوقاتدر اكثر . ربط داردشنوايي 
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   شنواييآسيبعلل  . 2
  : علل قبل و حين تولد  2,1

  )وراثتي (علل ژنتيكي
  تواند ارثي باشد  مي شنوايينقص

  
  مشكالت حين بارداري

 ويروسيهاي  ، ساير عفونت)روبال(سرخجه  -حين بارداريهاي  بيماري 

 سيفليس– منتقله از راه تماس جنسيهاي  بيماري  

 توانند به شنوايي آسيب برسانند  ميمصرف داروهايي كه. 

 
  بعد از آنمشكالت حين زايمان يا 

 تولد نوزاد نارس 

  شود  مي اكسيژندچاركمبودزايمان سخت هنگامي كه نوزاد. 

 زردي بعد از تولد/يرقان 

  
  :1فعاليت 

  شود؟  مي شنواييآسيبكنيد چه چيزهايي باعث   ميفكر

  .يا ساير موارد را بنويسدعالمت بزنيد  ،شود  مي شنوايينقصكنيد باعث   ميا كه فكرمواردي ر    
            شستن گوش ها

          كار كردن با ماشين آالت
            ناشنوايي در خانواده

            صداي بسيار بلند
            دميدن در بيني

        نفس نكشيدن نوزاد حين زايمان
  

  .......................................................................................................................................................................................... ...................:ساير موارد
  ......................  .........................................................................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................  ................................................................................................  

  
  

  :نكته
  . شنوايي شودآسيبتواند باعث   مييا مشكالت بعد از آنمشكالت حين زايمان 

  :كنيمپيشگيري  شنوايي بروز آسيبچگونه از 
 ه انجام شودبايد برنامه جامع واكسيناسيون سرخجه در جامع. 

  درمان شوندمثبت بودنبايد غربالگري سيفليس براي زنان انجام شود و در صورت . 
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        هميشه بررسي كنيد كـه چـه       .  شنوايي شود  آسيبتواند باعث     مي برخي از داروهاي مورد استفاده در دوران بارداري
تواننـد بـه شـنوايي      مـي شود كـه   مي ادهاز واژه اتوتوكسيك براي داروهايي استف     . شوند  مي و استفاده هايي تجويز   رودا

 . توانند به حلزون گوش آسيب برسانند  ميهارواين دا. آسيب برسانند

 را و كـم شـنوا      سـالم   نـا    يك نوزاد    تولدشانس  حين تولد   هاي     مراقبت همناسب پيش از بارداري به همرا     هاي    مراقبت
 . دهد  ميبشدت كاهش

  داده شوند براي درمان بايد ارجاعزرديكودكان داراي  . 

 
   شنوايينقص ساير علل 2,2

   :دوران كودكيهاي  بيماري
  ،اوريون، مننژيتسرخك 

 
   :گوشهاي  عفونت
 تواند باعث مشكالتي در كانال گوش، گوش مياني يا گوش داخلي شود  ميعفونت. 

 
  )داروهاي اتوتوكسيك(توانند به شنوايي آسيب رسانند   ميداروهايي كه

 استرپتومايسين و جنتامايسين: مانندها  آنتي بيوتيك 

 كينين و كلروكين: داروهاي ضد ماالريا مانند 

 
   :صداسر و 
 و تيراندازيي بلند موسيقي، انفجارهااكار كردن با ماشين آالت پر سرو صدا، صد  

 
   :فاتصادت

 شنوايي شودنقصتواند باعث   ميآسيب به سر يا گوش . 

 
   :سالمندي

  گيرد  ميات شنوايي در آنها شكلنقصد معموال برخي از شون  ميسالمندهنگامي كه افراد. 

 
   :جرم گوش

  شنوايي در هر سني باشدنقصتواند علت   ميجرم گوش بوسيله شنوايي مجرايمسدود شدن . 

  
   :گوش چسبناك

  در كودكان استمزمن گوش هاي  بدليل عفونت شنوايي نقصگوش چسبناك علت شايع. 

  
   :فاميليازدواج 
  شنوايي باشدنقصتواند علت   ميكه با هم رابطه خويشاوندي دارندازدواج افرادي . 
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  توانيم به خوبي بشنويم؟  ميچگونه . 3
   شنوايينقصبدون   3,1

 . را بشنوندنجواتوانند صداي   ميطبيعيافراد با شنوايي 

  
   شنوايي خفيفنقص 3,2

بـراي  . در يك متري آنها ايستاده باشد     صورتيكه گوينده   توانند گفتگوي معمولي را بشنوند در         مي  شنوايي خفيف  نقصافراد با   
 .  شنوايي ممكن است سمعك مورد نياز باشدنقصتقويت صدا در اين سطح از 

 
   شنوايي متوسطنقص 3,3

كه گوينده در يـك متـري آنهـا ايـستاده            توانند بشنوند در صورتي     مي  شنوايي متوسط گفتگوي با صداي بلند را       نقصافراد با   
 راديو و تلويزيون دچار مشكل هستند       شنيدن اين افراد در     . لب خواني كنند   براي درك بهتر گفتار   ن است اين افراد     ممك. باشد

در اين سـطح از     .  شنوايي متوسط سخت است    نقصشنيدن صداي معلم در مدرسه براي كودكان با         . باشدمگر اينكه صدا بلند     
 .شود  ميسمعك توصيهحتما  شنوايي براي تقويت صدا نقص

  
   شنوايي شديدنقص 3,4

 شـنوايي   نقـص براي اين سـطح از      . شنوند كه به داخل گوش آنها فرياد زده شود          مي  شنوايي شديد فقط هنگامي    نقصافراد با   
 .در صورتيكه سمعك در دسترس نباشد لب خواني و زبان اشاره براي درك گفتگو ضروري است. سمعك الزم است

  
  )ناشنوايي( شنوايي عميق نقص 3,5

ممكن است كه سمعك در شنيدن برخـي از كلمـات بـه    .  شنوايي عميق حتي نمي توانند صداي فرياد را بشنوند نقصافراد با   
 افرادي كه ناشنوا متولد   . كاشت حلزون شنوايي در اكثر اوقات در برگرداندن شنوايي اين افراد موثر است            . اين افراد كمك كند   

ردن ط برقـرار كـ    ابراي ارتب . به آنها ارائه شود   اي    ويژههاي    نگيرند مگر اينكه كمك   شوند ممكن است هرگز حرف زدن را ياد          مي
  .  بدن ضروري استزبان اشاره، لب خواني و حركات

  
  كنيد كه اين كودك داراي چه سطح از شنوايي است؟  ميفكر
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  شنوايي شبيه چه چيزي است؟نقصداشتن  . 4

  
  2فعاليت

  .يك هم گروه انتخاب كنيد           
  

 هم گروهي   پشت به .  گوش بسته شود   مجراي هر دو  گوش خود فشار دهيد تا      هر دو   دست خود را بر روي زبانه كوچك جلوي         
  .او بايد با صداي مكالمه زير از شما سوالي بپرسد.  از او بايستيددستخود و با فاصله يك 

 برگرديـد شـود    ميار هنگامي كه سوال ديگري پرسيده     اين ب    خير        توانيد سوال را به طور واضح بشنويد؟ بله         مي آيا
      خير كند؟  بله   مياو در درك بهتر گفتگو كمكهاي  آيا نگاه كردن به لب. او نگاه كنيدهاي  به لب

  است؟ كننده  آيا نگاه كردن به صورت و حركات او كمك. و حركات بدن او نگاه كنيدها  اين بار هنگام پرسيدن سوال به لب
      خير بلي

  
  . حاال شما زبانه گوش خود را فشار دهيد و اجازه دهيد هم گروهي شما از شما سوال بپرسد

  
  3فعاليت 

  . شنوايي در زندگي روزمره خود خواهند داشت را بنويسيدنقصمشكالتي كه برخي از افراد دچار             
  . مكالمه، يادگيري، ارتباط، صدا، ملحق شدن، طرد شدنگفتگوي محاوره اي،: برخي از كلمات پيشنهادي براي استفاده

  
  

  با گروه خود در مورد اين موضوع گفتگو كنيد           
  
  
  
  
 گذارد؟  مي اثرتكلم شنوايي چگونه بر نقص   .5

. كنـيم   مـي  گوينـد را تقليـد      مـي  آنچه ديگـران  گيريم و سپس      مي  را ياد  گفتارديگران  هاي    صحبتما از طريق گوش دادن به       
 شـنوايي باشـند     نقـص اگر آنها دچار    . گيرند  مي شنوند ياد   مي كودكان حرف زدن را از طريق گفتن كلماتي كه در اطراف خود           

شوند يا آنهايي كه قبـل    ميكودكاني كه ناشنوا متولد. وبي نخواهند شنيد و كلمات را اشتباه تلفظ خواهند كرد        كلمات را به خ   
. خاص ياد بگيرند  هاي    ي توانند كلمات را بشنوند و نمي توانند حرف زدن را بدون آموزش             نم شوند  مي  ناشنوا گفتاراز يادگيري   

اه تلفـظ   شـوند شـروع بـه اشـتب         مي  شنوايي نقصبزرگساالني كه دچار    . آنها براي ارتباط برقرار كردن به زبان اشاره نياز دارند         
  .  نمي توانند صداي خود را به خوبي بشنوندكنند چرا كه  ميكردن كلمات
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  شنوايي و ناشنوايي پيشگيري كنيم؟نقصتوانيم از   ميچگونه .6

  مشاوره ژنتيك   6,1
 نقـص . شناسـند   مـي   شنوايي نقص كه آيا در خانواده شخصي با        از والدين يا بيماران بپرسيد    . تواند ارثي باشد    مي  شنوايي نقص

. لد يا بعد از تولد و در طول زندگي شـكل بگيـرد            ممكن است از زمان تو    . تواند از سطح خفيف تا عميق باشد        مي شنوايي ارثي 
ايـن والـدين بايـد بـراي        . توانند در معرض خطر باال باشـند        مي  فرزندان زماني كه يكي از والدين يا هر دوي آنها ناشنوا باشند          

 قـرار مـورد بررسـي     والـدين كـودك ناشـنوا       هـاي     در مشاوره ژنتيك خـانواده    . تشخيص و مشاوره به پزشك ارجاع داده شوند       
  . شود يا خير  مي آنها منتقل بعدي ناشنوايي ارثي به كودكان،گيرد تا به آنها مشاوره بدهند كه آيا با داشتن كودكان بيشتر مي
  

  4فعاليت 
  .كند را در زير بنويسيد  مي شنوايي و ناشنوايي پيشگيرينقصكنيد از   ميبرخي از مواردي كه فكر           

.................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................................  

  . نظرات خود را با گروه و آموزش دهنده خود به بحث بگذاريد          
  

  گوشهاي  پيشگيري از عفونت   6,2
به خصوص زماني كه خانواده پرجمعيت باشـد، يـا افـراد در خانـه سـيگار                 . گوش در كودكان خردسال شايع است     هاي    عفونت

انتقال ويروس و يا باكتريهـا  ر تماس نزديك با  اين كودكان د كههنگامي كه وضعيت بهداشت نامناسب است، هنگامي بكشند،  
هـاي    كودكـان در مراكـز مراقبـت       و سرما خوردگي هستند و هنگامي كـه          ، عطسه ، سرفه  آلوده آب ريزش بيني افراد   از طريق   

  . توانيد اين موارد را به والدين توصيه كنيد  ميشما . شوند  ميروزانه نگهداري
توانيـد مـادران را تـشويق كنيـد كـه           مـي  شما. مقاوم باشد ها    كند تا در مقابل عفونت      مي تغذيه با شير مادر به نوزاد كمك      

شـما بايـد    .  شـنوايي شـود    نقـص توانـد باعـث       مي )درمان نشده (گوش  رها شده   هاي     عفونت .تغذيه با شير مادر را ادامه دهند      
حاد و يا مزمن    هاي    سريع در عفونت  ني  درمامداخله  . آموزش دهيد تا براي عفونت گوش به دنبال كمك باشند         اجتماع خود را    

  . كند  ميكمكبسيار شنوايي هاي  آسيبگوش به پيشگيري از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :چگونه به پيشگيري از اختالل شنوايي كمك كنيم
 يرقان را ارجاع دهيد/نوزادان با زردي. 
 برنامه جامع واكسيناسيون را در جامعه خود اجرا كنيد. 
 گوش را سريع درمان كنيدهاي  ي از آسيب گوش مياني، عفونتبراي پيشگير . 
 شود  ميمطمئن شويد داروهاي آسيب رسان به شنوايي فقط بر اساس تجويز پزشك به افراد داده. 
 در مورد اثرات مضر صداي بلند به اجتماع خود آموزش دهيد 
 ي استفاده كنندموتورسواران و دوچرخه سواران را تشويق كنيد كه هميشه از كاله ايمن .  
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   بهداشت گوش  6,3
  :نكات مهم براي يادآوي

  خودش اين كار را خواهد كرد.  را پاك كنيدشنوايي مجرايسعي نكنيد كه. 

  آن آسيب بزنيدممكن است به. خود وارد نكنيد÷مجراي شنوايي چيزي را در . 

  ينه گوش خود به درمانگاه مراجعه كنيداشما است براي معمجراي شنوايي اگر احساس كرديد چيزي داخل. 

  سالم براي شنوايي مهم استمجراي گوش. 

 
  واكسيناسيون   6,4

 .كند  مي كمك به پيشگيري از عفونت گوش در كودكان         باكتريايي هموفيلوس و پنوموكوكوس   هاي    واكسيناسيون عليه عفونت  
بيماري هايي مانند سـرخك،     . والدين توصيه كنيد كه كودكان خود را واكسينه كنند        در دسترس هستند به     ها    سنكاگر اين وا  
  . شنوايي شودنقصتواند باعث   مي و مننژيت سلي مننژيت، اوريون،سرخجه

  
اين وزارت بهداشت عليه ون برنامه واكسيناسيهاي   شما بر اساس توصيهمنطقهمطمئن شويد كه تمام كودكان 

  .شوند  ميهواكسينها  بيماري
  

 داروهاي اتوتوكسيك  6,5

  
  :لطفا توجه كنيد

. دناين داروها فقط بايد بوسيله پزشك تجويز شو       . توانند به شنوايي آسيب بزنند      مي داروهاي اتوتوكسيك داروهايي هستند كه    
اروهاي ضدماالريا مانند كينين و كلروكين داورهاي اتوتوكسيك        و د  جنتامايسين، استرپتومايسين : آنتي بيوتيك هايي از قبيل    

 .سيب برسانندآتوانند به شنوايي   ميداروهاي ديگري هم هستند كه. شايعي هستند

   
  صداسر و  برابراظت گوش در فح  6,6

بهبـود نمـي     نيـز  و به خودي خـود       شكند  مي شنواييحلزون    در حسيهاي    اگر گوش با صداي بلند مواجه شود موهاي سلول        
هنگامي كه در محيط پـر سـرو صـدا هـستيد هميـشه بايـد از وسـايل                   . دنشو  مي  شنوايي دائمي  نقصباعث  در نتيجه   د و   نياب

  . محافظ گوش استفاده كنيد
  

   5فعاليت 
  .شود تهيه كنيد  ميليستي از صداهاي بسيار بلند و مكان هايي كه اين صداها يافت

  داردمحل هايي كه صدا وجود     صداسر و 
   يا مناطق نظامي زمان جنگ    تير اندازي

.............................................................................................................                    ..........................  
..........................    ..............................................................................................................  
.........................    ..............................................................................................................  
.........................    ..............................................................................................................  
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         اسـتفاده  بطور موثر    از وسايل محافظ شنوايي       بلند هستند توصيه كنيد كه     اصواتبه تمام كارگراني كه در مواجهه با
 . كنند

  غربالگري كنيداي  بطور دوره شنوايي نقصبروز پر سرو صدا را از نظر هاي  در محيطشاغل كارگران . 

  شويدبهداشت صوتي در محيط كار قوانيناجراي باعث ترغيب . 

  
  
  
  

  پس آزمون
  دانم نمي  غلط  درست  ها گزاره
        .است ناشنوا شخص كه است معنا بدين همواره شنوايي آسيب

       .باشد ارثي بيماري يك تواند نمي ناشنوايي
       .نياموزد بدرستي را كردن صحبت است ممكن شود  ميمتولد ناشنوا كه كودكي

 عـادي  صـورت  بـه  تواننـد   مـي  كننـد  استفاده سمعك از كه درصورتي ناشنوا افراد همه
       .بشنوند

       .دارد وجود شنوايي آسيب از متفاوتي سطوح
 شـود،  زده فرياد فرد گوش نزديك اگر حتي كه است معنا بدين متوسط شنوايي آسيب
       .بشنود را آن تواند نمي

        .شود شنوايي نقص سبب تواند  مينشده درمان گوشهاي  عفونت
 همـواره  بلنـد،  صـداي  وسـيله  به) شنوايي اندام (گوش حلزون وييمهاي    سلول آسيب
       .يابد  ميبهبود

 تواننـد   مـي  شوند استفاده مشخص زماني دوره يك از بيش كه هنگامي داروها از برخي
       .شوند شنوايي نقص سبب

 پيـشگيري  شـنوايي  نقـص  از توانـد   مـي  سرخجه و اوريون سرخك، عليه واكسيناسيون
       .كند

        نمره

است مجاز حد از بيش صداي صنعت در شنوايي اختالل اصلي علل از يكي  

 !است درمان از بهتر پيشگيري



 

  

  
  
  
  
  
  
  

  3بخش                                                   
  معاينه، درمان، ارجاع :گوش خارجي                          

   
  
  : بايد بتواندبهورز / مراقب سالمتبخشدر پايان اين   

 مراحل انجام معاينه الله گوش را نشان دهند. 

 دهد توضيحان داده و استفاده صحيح از اتوسكوپ را نش.  
 مشكالت گوش خارجي را بشناسند. 

  گوش خارجي را توضيح دهندهاي  مناسب بيماريارجاع راههاي درماني و.  
  

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

  

 ناهنجاري الله گوش در اثر صدمه
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  پيش آزمون

  دانم نمي  غلط  درست  ها گزاره
توانـد    مـي برخي از افراد سوراخ كوچكي در قسمت جلويي اللـه گـوش خـود دارنـد كـه            

       .عفونت كند

       .شود  ميگوش استفادهو مجراي است كه براي معاينه الله اي  اتوسكوب وسيله
 پوست الله گـوش     بهتوانند عفونت را      مي هستندروي بدن خود    داراي زخم   كودكاني كه   

  .انتقال دهندخود 
     

       .شودالتهاب گوش خارجي تواند سبب   ميشنا كردن در آب آلوده
شـود و همـواره بايـد آن را خـارج             گوش خارج نمي   مجرايجرم گوش به خودي خود از       

       .كرد

        .ش خارج كرد گومجراياجسام خارجي را بايد از 
       .شود  ميدرمانها  با آنتي بيوتيك خارجي گوش التهاب

        .شود حتما بايد شنوايي وي بررسي است خارجي فردي ناهنجارگوش شكل زماني كه 
        نمره

  
  نمادها

  راهنمايي مربي با يا گروهها در         بحث
  بنويسيد خودهاي  ايده يا      پاسخ  

  فعاليت يك در        شركت
  

  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 باتري  خارجي جسم  تحت گوشي سينوس
  نگسر  المپ  خارجي التهاب گوش  گوش الله بدشكلي

  ارجاع  كننده ضدعفوني پماد  گوش مجراي ناشناخته ناهنجاري  ناهنجاري ناشناخته الله گوش
      ديابتي  گوش بهداشت
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 معاينه گوش - 1

  1 فعاليت

  ؟شوند معاينهها  گوش كه است نياز چرا        
.................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................................................  

  و آموزش دهنده خود به بحث بگذاريدها  نظرات خود را هم كالسي          
 

  
  الله گوشمعاينه 1,1

  2فعاليت 
  توانيد ببينيد؟  ميكنيد چه چيزي را  ميوقتي كه الله گوش را معاينه

خود را در   هاي    هر كدام از يافته   . له گوش را معاينه كنيد     ال سپسيك هم گروهي انتخاب كنيد و به هر دو گوش او نگاه كنيد              
  .جدول معاينه وارد كنيد

  
  گوش راست   گوش چپ                  معاينه الله گوش

  خير  بله  خير  هبل                  
  آيا هيچ گونه عفونت پوستي در اطراف گوش يا الله گوش وجود دارد؟

  آيا الله گوش متورم و ملتهب است؟
   ديدگي در گوش وجود دارد؟آيا هيچ گونه آسيب

  ؟آيا جلوي الله گوش سوراخ وجود دارد
  آيا اين سوراخ كوچك عفوني است؟

  آيا الله گوش بد شكل است؟
  آيا در الله گوش آبسه چركي وجود دارد؟

  آيا چيز غير معمول ديگري وجود دارد كه شما ندانيد چيست؟
  رسد؟  ميآيا الله گوش طبيعي به نظر

  د دارد؟آيا الله گوش وجو
  

  . كنيدگفتگوهر آنچه را كه مشاهده كرده ايد و مشكالتي كه داشته ايد با آموزش دهنده خود در مورد         
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 مشكالت الله گوش   .2

 پوستيهاي  عفونت   2,1 

را اگر آنها گوش خـود      . بهداشت شخصي را خوب رعايت نكنند     پوستي زماني شايع است كه كودكان و بزرگساالن         هاي    عفونت
 ممكـن اسـت پوسـت       تحريك كننـد  بدن گوش خود را     هاي    ز لمس كردن ساير زخم    با ناخن انگشتي كه زخمي است يا بعد ا        
  . اطراف گوش يا الله گوش عفوني شود

  

          
   عفونت الله گوش 2,2

 -هنگــامي كــه اللــه گــوش
ــر   ــضروف زيـ ــت و غـ پوسـ

عفـوني شـود تمـام       -پوست
 الله گوش ملتهـب و متـورم      

ايـن يـك عفونـت      . ودشـ  مي
 انخطرناك به ويژه در بيمار    

 به  .شود  مي محسوبديابتي  
هــا  خــاطر برخــي از عفونــت

ــوش ــه گـ ــياللـ ــد   مـ توانـ
  .ناهنجاري پيدا نمايد

  صدمه به الله گوش  2,3
تواند به الله گوش      مي صدمه

ــث   ــاند و باعـ ــيب برسـ آسـ
آسيب بـه   . بدشكلي آن شود  

 كانــال گــوشبخــش ورودي 
 شـدن   تواند باعـث بـسته     مي

  .كامل آن شود

 سينوس جلوي گـوش     2,4
سوراخ كوچك در جلوي الله     "

  ."گوش
در برخـي از    هـا     اين سـينوس  

 اينهـا . مناطق شـايع هـستند    
توانند عفوني شده و باعـث       مي

  . ورم چركي شوند
  
  

  اللههاي  شكلي بد  2,5
 امـا   شايع نيـستند  ها    بدشكلي

ــث    ــت باع ــن اس ــصممك  نق
شنوايي باشند به خصوص اگر     

. ل گوش بسته شده باشـد     كانا
  بايـد  ناهنجاربيماران با گوش    
شــنوايي هــاي  تحــت ارزيــابي

ــد  ــرار گيرنــ ــي قــ . شناســ
تواند از    مي گوشهاي    بدشكلي

هاي   بدشكلي. تولد باشد زمان  
 مانند نداشتن الله    -مادرزادي

بعــد از هــاي  بدشــكلي. گــوش
تولد در اثر صدمه يـا عفونـت        

هاي    بدشكلي –شود    مي ايجاد
  -اكتسابي

  
  

  .ناشناخته استكننده  ينهمعاساير مشكالتي كه علت آن براي    2,6
  .  شود داده ارجاع به مراكز درمانيناشناخته باشد بايدكننده  هر مشكلي كه براي معاينه

  
 
 

  

سالمت گوش و  كارت در را خودهاي  يافته مشكلي، هرگونه وجود صورت در گوش الله معاينه هنگام
 .ثبت نماييد شنوايي فرد
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   گوشمعاينه مجراي.   3
يـك لنـز    چراغ قوه مخـصوص بـا       اتوسكوپ يك   . به نام اتوسكوپ نياز داريد    اي     به استفاده از وسيله     گوش مجرايبراي معاينه   

  . گوش استمجرايمختلف براي ديدن داخل هاي  طبي در اندازههاي  مخصوص براي بزرگنمايي و اسپكولوم
  

    
  مختلفهاي  اندازهدر اسپكولوم   اتوسكوپ

  
  !احتياط

. شناس انجام گيـرد   عمل معاينه گوش توسط اتوسكوپ بايد توسط پزشك تيم سالمت در پايگاه بهداشتي و يا توسط شنوايي                  
وارد مجـراي گـوش     اي    اندازهبه  بايد   فقطاتوسكوپ   اسپكلوم نوكبهورز بايد اطالع داشته باشد كه       /به هر حال مراقب سالمت    

 هـر  بـه  اگر. مجرا و پرده گوش را ايجاد نمايد       معاينه برايديد براي    كافي اندازه بهشود تا از موهاي ابتداي مجرا عبور كرده و          
در اين  . رساندب آسيبمجراي شنوايي    حساس پوست تواند به   مي لوم به نادرستي و با فشار وارد كانال گوش شود         اسپكو ترتيب

تواند منشاء    مي شده و  درآن ناحيه  خونريزي  باعث وشده   گوش مجراي پوستاين عمل باعث جراحت در       است ممكنصورت  
  . بعدي و التهاب گوش خارجي گرددهاي  عفونت

  
  غ سرآينه سر و چرا

 در گـوش    اقـدامي كننـد     مـي   باتجربه مراقبت سالمت هنگامي كه سعي      افرادآينه سر و چراغ سر گاهي توسط پزشك و ديگر           
كنـد و     مـي  چراغ سر يا آينه سر نور مورد نياز براي معاينه گوش بدون اتوسكوپ را فراهم              . شود  مي بيمار انجام دهند، استفاده   

  .نددهد كه هر دو دست آزاد باش  مياجازه
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  : ها هنكت

 كنند  ميخود فروهاي  مراقب كودكان باشيد چون اغلب اشيايي را در گوش . 

 تـر خـارج    شـوند و سـخت      مـي   كننـد متـورم    دايـ  كردند اگر با آب تمـاس پ       ري كه در كانال گوش گ     اهانيگهاي    دانه 
 .شوند مي

 به كانال و پرده گوش شوند بيتوانند سبب آس  ميراياستفاده شود ز  هرگزدي نباگري دلي و وسارهيگ. 

 توانند وارد كانال گوش شوند  ميحشرات .  
      توانـد    مـي  گوش خارج نمي شود در نتيجه     در  جرم  اين  شود و يا      مي جرم گوش بسيار زيادي توليد    در برخي از افراد

 .   شنوايي شودنقص يا باعث احساس كيپي در گوش و در نتيجه و گردد گوش باعث مسدود شدن مجراي

 موقت شوديي شنوانقص باعثتواند   ميبا جرم گوشمسدود شده هاي  گوش: دياطر داشته باش خبه . 

  
  4فعاليت           

  . را ليست كنيدببرندخود فرو هاي  گوشناآگاهانه در در توانند   ميكه كودكانرا برخي از اشيايي 
.............................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................  

  
  توانيد ببينيد؟  مي چه چيزي را خارجيهنگام معاينه گوش
  .شود ناهنجاري ديده نمي. مت جلو و پشت الله گوش نگاه كنيدبه قس  الله گوش طبيعي

 .باشد كرده تعفون پوست است ممكن

 .باشد عفوني گوش الله است ممكن

 .باشد عفوني هك باشد گوش الله جلوي كوچكي سوراخ كه است ممكن

 .باشد زخمي گوش الله است ممكن

 .باشدو ناهنجار  شكل بد گوش الله است ممكن

 .باشد داشته وجود ديگري مشكالت است ممكن

  
  

  مشكالت الله گوش

 باشد نداشته وجود گوش الله است ممكن

 .باشد شده مسدود جرم گوش بوسيله گوش مجراي است ممكن

 .باشد داشته وجود گوش مجراي رد خارجي جسم است ممكن

 .باشد چرك از پر گوش مجراي است ممكن

 .باشد عفوني گوش مجراي پوست پوشش است ممكن

 .باشد داشته وجود قارچي عفونت است ممكن

   گوشمجرايمشكالت 

 .باشد داشته وجود ديگري مشكالت است ممكن

  3    فعاليت    
 .كنيد بحث خود مربي و گروهي هم را با دارند پزشك به ارجاع به نياز كه خارجي گوش شايع مشكالت
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  گوش طبيعي با پرده گوش سالم مجراي

  
  گوش مجرايجسم خارجي در 

تـصوير زيـر    . گوش شوند  مجرايتوانند وارد     مي حشرات. كنند  مي فروخود  گوش   مجراي را به داخل     اجساميمعموال  كودكان  
  .دهد  ميگوش نشان مجراييك مهره را در داخل 

  
  جرم گوش

گيـر  كانال گوش   در  جرم   نيادر برخي موارد نيز     . شود  مي ديتولدر درون مجراي شنوايي      يادي ز جرم گوش  از افراد    يدر برخ 
 نقـص  ايـ  ي و سـبب نـاراحت     كـرده را مسدود   شنوايي  جرم گوش كانال    در اينصورت   . شود  مي  خارج كرده و نمي تواند از مجرا     

  .  شود  ميييشنوا

      
  خارجيالتهاب گوش 

تواند فقط يـك      مي اوتيت خارجي . شود  مي  اوتيت خارجي ناميده   شنوايي خارجي،  مجرايپوست  و يا التهاب در ناحيه      عفونت  
ايـن  .  گـوش باشـد    مجـراي مودار ورودي كانال گوش باشد يا ممكن است عفونت در قسمت عميق تر              سه كوچك در بخش     آب

در .  شايعي براي خروج چرك از گوش اسـت         در برخي از مناطق اوتيت خارجي علت       .تواند قارچي يا باكترياي باشد      مي عفونت
 تصوير زيـر عفونـت پوشـش پوسـت          . شايع است  آلودههاي     آب استحمام در  / شنابه علت   قارچي  هاي    برخي از مناطق عفونت   

  .دهد  مينشانگوش را  مجراي
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  5 فعاليت 

  
بيمار يكي از مشكالت    . به عنوان  بيمار باشد     يك نفر به عنوان مراقب سالمت و يك نفر        . يك هم گروهي انتخاب كنيد             

 پايگاه بهداشـتي   دركند تا مشكل را مانند يك بيمار معمولي           مي سعي  سازي ري تصو با كمك كند و     مي را از ليست زير انتخاب    
 خود استفاده هاي    سپس از دانش هم كالسي    . پرسد  مي شتري در مورد مشكل   يكارشناس مراقب سالمت سواالت ب    .  نشان دهد 

  . دنخواستند گوش بيمار را معاينه كند، ممكن بود ببين  مي آنهاكند تا چيزي را توصيف كند كه اگر مي
  

  :يشنهادي براي بيماربرخي از مشكالت پ
  

 .باشد  ميزخمداراي بيمار هاي  در حال حاضر گوش و وجود داردپاي بيمار زخمي در 

 . گوش بيمار در اثر افتادن از دوچرخه آسيب ديده است

 .بيمار كودكي است كه در جلوي گوش خود آبسه هايي دارد

 .بيمار يك نوزاد داراي گوش بدشكل است

 .كند كه كودك چيزي در گوش خود فرو كرده است  ميادر فكرم

 .شود  ميخارجاز آن چرك درد داشته و او هاي  كرده است و حاال از گوش  ميكودك در آب كثيف شنا

 . كودك دچار گوش درد شده است،بعد از تالش براي پاك كردن گوش

  . كنيدد سپس مشكل خود را به گروه ارائهياين موضوع را به بحث بگذار
  . جزئيات مربوط به بيمار و مشكل وي را كامل بنويسيد

 

 .ثبت كنيد سالمت گوش و شنوايي كارت در را گوش مجراي در مشكل هرگونه وجود
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  چك ليست معاينه گوش
  :نام بيمار:                                    تاريخ
  : آدرس:                           جنسيت:                                      سن

  ؟مشكل گوش بيمار چيست
  

  گوش چپ 
  الله گوش

  وش راست گ
  الله گوش

  طبيعي غير / طبيعي  غير طبيعي/ طبيعي 
  عفونت پوست  عفونت پوست

  عفونت الله گوش   عفونت الله گوش 
  غير عفوني/ سينوس جلوي الله گوش            عفوني  غير عفوني/ سينوس جلوي الله گوش            عفوني

  شديد/ صدمه به الله گوش                    جزئي   شديد/ صدمه به الله گوش                    جزئي 
  بعدا رخ داده/ بد شكلي الله گوش                   از بدو تولد

  عفونت/                                            صدمه
  بعدا رخ داده/ بد شكلي الله گوش                   از بدو تولد

  عفونت/               صدمه                             
  مشكالت ديگر گوش  مشكالت ديگر گوش

  مجراي گوش  مجراي گوش
  غير طبيعي/ طبيعي   غير طبيعي/ طبيعي 

  عدم انسداد مجرا /  انسداد مجرا -جرم گوش  عدم انسداد مجرا / انسداد مجرا  -جرم گوش
  جسم خارجي  جسم خارجي

  اي شنوايي خارجيالتهاب مجر  التهاب مجراي شنوايي خارجي
  عفونت قارچي  عفونت قارچي
  مشكالت ديگر  مشكالت ديگر
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   مناسبمشكالت، درمان و ارجاع: 4
 مشكل درمان و ارجاع

 الله گوش

 ممكن  ماراني از ب  يبرخ.  كننده يو استفاده از پماد ضدعفون    ها     كردن زخم  زي تم قيدرمان از طر  
 بـه مركـز     بيمـار  مناسـب    يدرمـان بـا داروهـا     بـراي   . اشـند  داشته ب  ازي ن كيوتي ب ياست به آنت  

  .دارجاع داده شوبهداشتي درماني مناسب 
 

ــطح  ــت س ــتيعفون  - پوس
  مربوطهاي  زخم

  به سوراخ كردن گوش

مخـصوصا در   .  فـورا ارجـاع داده شـوند       يستيـ  با يماراني ب نيچن.  است ي جد ي عفونت ، مورد نيا
  .هستند ابتي مبتال به دكه يمارانيبمورد 

 

عفونت عميق همراه بـا ورم      
 الله گوش

از بيمار بخواهيد كـه     . اگر آسيب جزئي باشد با شستن و بستن مناسب زخم آن را درمان كنيد             
تـورم، كبـودي،    : جدي ماننـد  هاي    لطفا توجه كنيد كه آسيب    . براي بررسي روزانه مراجعه كند    

شـديد را بـراي     اي  هـ   بريده شدن گوش از قسمت غضروف، بريدگي تا كانال گوش و سوختگي           
  .درمان به بيمارستان ارجاع دهيد

  

 آسيب به الله گوش

ــوش   .رجاع دهيدبايد ا بيمار را اگر عفوني باشد،. ي به درمان نيستاگر سوراخ عفوني نباشد نياز ــوي گ ــينوس جل  –س
سوراخ كوچك جلـوي اللـه      

 گوش

  شكل ظاهري الله را ببينيد و در صورت ناهنجاري ارجاع دهيد 
د وجود مشكالت شنوايي از فرد سئوال شود و در صورت شكايت ازكـم شـنوايي ارجـاع               در مور 

 .مناسب به پزشك و شنوايي شناس صورت گيرد

 بدشكلي الله گوش

 كانال گوش

  جسم خارجي .اين بيماران را ارجاع دهيد
  جرم گوش

  اوتيت خارجي
ساير مـشكالت كـه شـما از        

 آن آگاهي نداريد
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 مشكل درمان و ارجاع

 مجراي  گوش

 .ارجاع براي شتشوي انجام شود. شود  ميشتشوي گوش خارج با خارجياجسام  اكثر

بايـست فـورا      مي صورشتشو يا آب خارج شوند و     ب نبايد حبوبات و سبزيجات درون گوش    هاي    دانه
 .به مركز بهداشتي درماني ارجاع شوند

يـا   زيتـون  روغن با گوش كانال كردن پردر ابتدا توسط     بايد ،وارد شده به مجراي گوش     حشراتي
 . و سپس بيرون كشيده شوندشوند غرققطره استريل گوشي 

 :باشيد داشته توجه لطفا

 . بيماران با جسم خارجي درون مجراي گوش را بايد به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد

 اسـتفاده ر گـوش    براي بيرون كشيدن اجسام خارجي د      ابزاري يااز هيچ وسيله    سعي نشود    هرگز
  .شود

 

وجود جـسم خـارجي در      
 مجراي گوش

ازي بـه پاكـسازي مجـراي       در صورتيكه مجراي گوش توسط جرم گوش مسدود نشده باشـد، نيـ            
بايست جهت شتشوي گوش بيمار       مي پ شدن گوش با جرم    ولي در صورت كي   . باشد شنوايي نمي 

 2گوشي گليسيرين فنيكه بمدت     اغلب براي نرم شدن جرم در مجرا از قطره استريل           . ارجاع شود 
  .شود  مي قطره قبل از شستشو استفاده5-3 روز هر بار 3تا 

بيماران با جرم گوش فشرده شده درون مجراي گوش را بايد به مركز بهداشـتي درمـاني ارجـاع                   
 . دهيد

  .شود براي بيرون كشيدن جرم در گوش استفاده ابزاري سعي نشود از هيچ وسيله يا هرگز
 

 )وكس گوش(جرم گوش 

  .  باشدعاري از هر گونه ترشحات و جرمقبل از درمان، مجراي گوش خارجي بايد تميز و 
  .شود  ميانجام) آنتي بيوتيكي ضد قارچ و ضد التهابي(گوشي مناسب هاي  درمان توسط قطره

، ركيصورت وجود هر گونه جرم و ترشحات چ        روز يكبار بررسي شود و در        2بايست هر     مي بيمار
  .  بيمار مجددا پاكسازي شودي گوشمجرا

  :توجه شود
 بيمـار   در گـوش    ازترشح و يا خـارش شـديد        پس از گذشت يك هفته درمان، هنوز التهاب،         اگر  

گوشـي بـا    هـاي      گـاهي قطـره    . ارجاع جهت درمان بعدي صورت پذيرد      ، بايستي شود  مي مشاهده
ـ                 ه درمانهـاي ديگـر اجتنـاب       توجه به نوع عفونت و شرايط ديگر بخوبي عمل نمي كننـد و نيـاز ب

  .ناپذير است

ــوش    ــراي گ ــاب مج الته
 خارجي

 مــشكالت ديگــري وجــود .ارجاع اين گونه بيماران ضروري است
كــــه شــــما علــــت آن 

 دانيد نمي
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   ارجاع داد؟يتوان به چه كس  مي راماريب   4,1
  . ارجاع دادزشك خانواده پ پايگاه يا مركز بهداشتي درماني نزدترين  بايد به نزديكرا بيماران اينگونه 

 
  6فعاليت 
 طبـق گـوش را بـراي بيمـار فرضـي خـود             معاينـه  ليست هم گروهي خود فعاليتي را آغاز كنيد و چك         با   5 فعاليت   بر اساس 
  .  تكميل نماييد5فعاليت 

  
  چك ليست معاينه گوش

  چه مشكلي در بيمار وجود دارد؟
  
  

شـد؟ چـه نكـاتي را در مـورد درمـان و         خواهيـد  روبـرو  مـشكالتي  چـه  بـا  كنيد كه در ايـن فـرد       بحث خود مربي   با        
   بعدي اين مشكل بايد در نظر بگيريد؟هاي  مراقبت
 

 
 
  
  بهداشت گوش 

 ًخود استفاده كنيدهاي   از داروهايي كه براي شما تجويز شده است در گوشصرفا.  
 خود استفاده كنيدهاي  از حوله تميز براي خشك كردن گوش.  
 ي را در داخل گوش خود فرو نكنيدهيچ چيز.  
 اسـتفاده   ديگري   جسمخالل دندان يا هر     كليد،  ،  سنجاق سر  ازها     براي تميز نمودن و يا خاراندن گوش       نبايدگاه  چهي

  !كرد
 شودها  دهيد كه آب آلوده وارد گوشاجازه ن.  
  خود پنبه فرو نكنيدهاي  گوشمجراي در. 

   
     .رساني شود  مطالب فوق اطالع

  
  
  
  
  

 .همواره توجه شود كه هر دو گوش بايد با هم بررسي شوند
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  پس آزمون
  دانم نمي  غلط  درست  ها گزاره

توانـد    مـي برخي از افراد سوراخ كوچكي در قسمت جلويي اللـه گـوش خـود دارنـد كـه            
       .عفونت كند

       .شود  مياست كه براي معاينه الله و مجراي گوش استفادهاي  اتوسكوب وسيله
ه پوست الله گـوش     توانند عفونت را ب     مي كودكاني كه داراي زخم روي بدن خود هستند       

  .خود انتقال دهند
     

       .تواند سبب التهاب گوش خارجي شود  ميشنا كردن در آب آلوده
جرم گوش به خودي خود از مجراي گوش خارج نمي شود و همـواره بايـد آن را خـارج                    

       .كرد

       . اجسام خارجي را بايد از مجراي گوش خارج كرد
       .شود  ميدرمانها  با آنتي بيوتيك خارجي گوش التهاب

       . زماني كه شكل گوش خارجي فردي ناهنجار است حتما بايد شنوايي وي بررسي شود
        نمره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

  

  
  
  
  
  
  

  

  4بخش                                                     
  معاينه، تشخيص و پاكسازي گوش: مجراي گوش                 

  
  
  :ن اين بخش مراقب سالمت بايد بتوانددر پايا  

 شود استفاده و تميز دستمال نرم، خشك يك از گوش مجراي كردن تميز براي. 

 بسازيد فتيله تميز يك گوش، مجراي كردن پاك براي. 

 طرز استفاده از قطره گوشي را توضيح دهد.  
  

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

 ترشح چرك از مجراي گوش
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  آزمون پيش
  دانم نمي  نادرست  درست  ها گزاره

توانـد    مـي  برخي از افراد سوراخ كوچكي در قسمت جلويي الله گوش خـود دارنـد كـه               
       عفونت كند

       شود  مياست كه براي معاينه الله گوش استفادهاي  اتوسكوب وسيله
خـود  توانند عفونت را روي پوست الله گوش   ميكودكاني كه روي بدن خود زخم دارند     

  پخش كنند
     

       تواند سبب اوتيت خارجي شود  ميشنا كردن در آب آلوده
جرم گوش به خودي خود از كانال گوش خارج نمي شود و همـواره بايـد آن را خـارج                    

       كرد

       اجسام خارجي را بايد از كانال گوش خارج كرد 
       شود  ميدرمانها  اوتيت خارجي با آنتي بيوتيك

       ار گوش بدشكلي دارد حتما بايد شنوايي وي را بررسي كنيد زماني كه بيم
كودكان بايد رو به روي شما قرار بگيرند و سر خود را آزادانه به هر طرف حركت دهند                  

  . آنها را تميز كنيدهاي  تا شما بتوانيد گوش
      

 گوش  توانند در كانال    مي گياهان كه در داخل گوش فرو رفته اند       هاي    گاهي اوقات دانه  
  .متورم شوند

      

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

        نمره

  
  نمادها

  راهنمايي مربي با يا گروهها در        بحث
  بنويسيد خودهاي  ايده يا      پاسخ 

  فعاليت يك در       شركت
  

 ن گوش براي تميز كردالزم ابزار .1

  چرا بايد مجراي گوش را تميز كرد؟ -1فعاليت 
  . خود وارد بحث و گفتگو شويدمربي و يگروهبا هم      با      

  ؟ گوش را تميز كردمجرايتوان   ميچگونه
شود كه درحال ترشح هستند استفاده هايي  گوشتميز كردنبراي به شكل فتيله و نرم  خشك    از يك دستمال. 

از گوشها بيمار به پزشك ارجاع شودونه ترشح ، اجسام خارجي و يا هرگ)وكس گوش(جرم  ود   در صورت وج.   
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      2فعاليت 
را تغييـر   هـا     گـروه كار،  تمام  ا پس از . و گروه دوم فتيله بسازد     گروه اول گوش پاك كن خشك     . به دو گروه تقسيم شويد           
  .دهيد

  گروه اول
  بي نازك و پنبه گلوله شدهيك اپليكارتور چو: مواد مورد نياز

 .خود را خشك كنيدهاي  خود را با آب و صابون بشوريد و در هواي آزاد دستهاي  دست

 .يك تكه كوچك از پنبه گلوله شده را برداريد

 .پنبه گلوله شده را به آرامي بكشيد تا به شكل بيضي درآيد

 . شكل قرار دهيداي  نوك اپليكارتور چوبي را در مركز پنبه گلوله

 . نصف پنبه را در بين انگشت شصت و اشاره خود محكم نگه داريد و با دست ديگر  اپليكارتور بپيچانيد

   .نصف پنبه بايد به اندازه كافي از انتهاي اپليكاتور بيرون باشد

ش قـرار گرفـت     كه نوك نـرم پنبـه وقتـي در كنـار پـرده گـو              اي    قسمت لوله شده پنبه بايد به اندازه كافي بلند باشد به گونه           
توانيد پنبه را نگه داريد و مطمئن شويد كـه پنبـه از كانـال                 مي در اين صورت شما   . اپليكاتور چوبي خارج از كانال گوش باشد      

 .آيد  ميگوش بيرون

  .خود را بشوريدهاي  بعد از اينكه ساختن گوش پاك كن تمام شد دست
 
  
  

  .بيماران را آموزش دهيد: نكته
 . استفاده كنيددرحال ترشح است از گوش پاك كن خشك بيماران فقط در مواردي كه گوش

 .دي كه گوش بيمار خشك است نبايد از گوش پاك كن استفاده كردرادر مو

ده كرد زيراكه آنها بسيار بلند هستند و پنبه خيلي محكم بـه             پاك كردن كانال گوش استفا    هرگز نبايد از گوش پاك كن براي        
  .ودش  ميدور اپليكاتور پيچانده

  گروه دوم
  :موارد مورد نياز        

 يك تكه كوچك پارچه نخي جاذب    ●

 )دستمال كاغذي توالت نباشد(يا يك تكه دستمال كاغذي محكم  و نرم    ●

 
 .خود را با آب و صابون بشوريدهاي  دست

 .بسازيد) نوك تيز(پارچه يا دستمال كاغذي را مانند شكل زير 

 
 .كند  مي گوش كمكمجراياين به مستقيم شدن .  سمت بيرون و جلو بكشيدبه آرامي الله گوش را به

 .گوش جذب خواهد كردمجراي فتيله هرگونه ترشح يا خون را در . گوش وارد كنيدمجراي فتيله را در 

 .گوش بگذاريدمجراي تا زمان خيس شدن فتيله، آن را در 

 روي فتيله وجود دارد؟آيا چرك بر . فتيله را از گوش خارج كنيد و بررسي كنيد

 .فتيله تميز ديگري را در گوش وارد كنيد
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 .اين كار را تا جايي ادامه دهيد كه فتيله خيس نشود

  .خود را بشوريدهاي  بعد از ساختن فتيله دوباره دست
 

  .در مورد نكات زير با گروه و آموزش دهنده خود بحث و گفتگو كنيد
 ارج خواهد شد؟آيا پنبه به آساني از اپليكاتور چوبي خ

 اگر پنبه خارج شود چه اتفاقي خواهد افتاد؟

 كنيد؟  مياگر يك تكه از پنبه يا لباس يا دستمال كاغذي در گوش شما گير بكند چه كار

 افتد؟  مياگر نوك اپليكارتور چوبي از پنبه عبور كند چه اتفاقي

 اده كرد؟چرا بايد از فتيله تميز يا گوش پاك كن خشك تميز براي هر گوش استف

 خود را قبل و بعد از استفاده از گوش پاك كن خشك يا فتيله با آب و صابون بشوريم و خشك كنيم؟هاي  چرا بايد دست

  
كه ساخته ايد پاك كنيـد از او        اي      اگر بخواهيد كه با دقت گوش هم گروهي خود را به وسيله گوش پاك كن خشك يا فتيله                 

  . خود بخواهيد كه به شما كمك كندمربي چگونه اين كار را انجام دهيد از اگر مطمئن نيستيد كه. اجازه بگيريد
 بسازيد كه مناسب كانال گوش بيمار باشداي  به ياد داشته باشيد كه گوش پاك كن خشك را در اندازه

  

  گوش پاك كن خشك
  .ي شما بنشيند و گوش خود را به سمت منبع نور بگيردوبراز پهلو روتواند   ميفرد بزرگسال

  :از مراحل زير پيروي كنيد
                 آن را بـه صـورت محكـم نگـه          . گوش پاك كن خشك را بين انگشت شصت و انگشت اشاره دست خود قـرار دهيـد

 .نداريد

          در بزرگساالن الله گوش را بـه سـمت عقـب و بـاال بكـشيد و در          . با دست ديگر الله گوش را به سمت بيرون بكشيد
 .كند  مياين كار به مستقيم شدن كانال گوش كمك. دكودكان آن را به سمت عقب و پايين بكشي

                    كنيد بـه آرامـي آن        مي نوك نرم گوش پاك كن خشك را به آرامي وارد كانال گوش بكنيد و هم زمان كه آن را وارد
 .را در كانال گوش بچرخانيد

 كن خشك هرگونه ترشح يا خون را جذب خواهد كرد نوك نرم گوش پاك. 

 رج و نوك آن را بررسي كنيدگوش پاك كن را از گوش خا . 

 آيا چرك در نوك گوش پاك كن وجود دارد؟ گاهي اوقات چرك خون آلود خواهد بود. 

 در هر بار از گوش پاكن تميز استفاده كنيد. 

 اگر بيمار هر گونه دردي داشت شستن گوش را ادامه ندهيد. 

 را از كانال گوش خارج كنيداگر بيمار به صورت ناگهاني حركت كرد يا تكان خورد گوش پاك كن خشك . 

  ،گوش را با اتوسكوپ معاينه كنيدمجراي هنگام پاك كردن گوش. 

 هر دو گوش را معاينه كنيد. 
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  چگونگي نگهداري كودك براي جلوگيري از                                   
   ها  كردن گوشتميزحركت ناگهاني در هنگام                                   

  
  
  
  
  
  
  

بينيد را در پرونده او ثبت        مي  گوش بيمار  مجرايچيزي را كه در     : به روز نگه داشتن پرونده بيمار بسيار مهم است        
  .كنيد

  

  . كه چگونه گوش خود يا كودكانشان را به وسيله ساختن گوش پاك كن خشك كننددهيدد ياد تواني  ميبه بيماران
  

  )صرفاً تحت نظر پزشك انجام شود (نگشستشوي گوش با سراطالعاتي در مورد . 2
 

هرگز نبايد اقدام براي شستشوي      باشد  مي سوراخپرده گوش   شما آگاه هستيد كه     يا  و   گوش خشك باشد     هر گاه 
  .گوش با سرنگ شود

 .اين گونه بيماران بايستي ارجاع شوند
  

.  گـوش را بطـور واضـح ببينيـد         مجرايد ورودي   بنشيند كه گوش او روبري المپ باشد و شما بايد بتواني          اي    بيمار بايد به گونه   
كند و نوك آن خـارج نمـي شـود      ميبراي بررسي اينكه آيا سرنگ به خوبي كار. سرنگ را با آب جوشيده خنك شده پر كنيد   
  .چند بار سرن را پر كنيد و آن را خالي كنيد

  

 درجه سـانتي    37(دماي بدن   هم  شود بايد     مي ش استفاده  به داخل گو   شستشوبه ياد داشته باشيد آبي كه براي        
 . دست را نسوزاندو بوده ولرمآب بايد . باشد) گراد

  
 

 به آرامي الله گوش را بكشيد. 

        متوجهداده طوريكه نوك آن      قرار   مجراي گوش نوك سرنگ را دقيقا در داخل 
  .كنيدگوش تزريق  آب را به داخل كانالآنگاه . ديواره فوقاني مجرا باشد

    م جسدر اينصورت آب در پشت      . اف جسم خارجي هدايت شود     اطر بهآب بايد
  . و آن را به بيرون هل خواهد دادهخارجي قرار گرفت

 بررسي كنيد . شود را در يك كاسه جمع كنيد  ميآبي كه از گوش خارج 

  .كه چه چيزي از گوش خارج شده است

  مجراي گوش را با اتوسكوپ معاينه كنيدبعد از هر پنج بار تزريق.  

 گوش خارج شده باشد شما بايد بتوانيد پرده گوش را ببينيدمجرايقتي كه جسم خارجي از و  . 
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  .وارد گوش خود كننددوست دارند كودكان هرچيزي را 
  :نكته

 مجـراي اگر اين كار را انجام دهيد آب جسم خـارجي را بـه طـرف داخـل     . م خارجي تزريق نكنيدآب را مستقيم بر روي جس     
  .داد خواهد هدايتگوش 

 

گوش را با قطره گوش     مجراي   گوش مشاهده كرديد     مجراي در داخل    جراحتي  اگر بعد از خارج كردن جسم خارجي هرگونه         
بعـد از دو روز  .  روز از آن اسـتفاده كنـد  چهـار بـار در  به بيمار بدهيد تا با خود به خانه ببـرد و         سپس قطره گوش را     . پر كنيد 

  .را معاينه كنيدها  دوباره گوش
  

  : باشيد داشته ياد به
خـارجي   جـسم  بر داشتن  از  پس !شوند شنوايي موقت  آسيب باعث توانند  مي شده با جسم خارجي    مسدودهاي    مجراي گوش 

  .قرار داشته باشد طبيعي فرد در وضعيت شنواييبررسي شود كه بايد 
  

 بيشتر اجسام خارجي با تزريق آب از كانال گوش خارج خواهند شد. 

    باعث آسيب به كانال گوش چرا كه . ياء هرگز نبايد براي پاك كردن گوش مورد استفاده قرار گيرد          سنجاق يا ساير اش 
 . دنشو  ميو پرده گوش

 ارجـاع  اي    گياهي كه با تزريق آب از گوش خارج نمي شوند بايد به صورت اورژانسي بـه عنـوان تـورم دانـه                     هاي    دانه
 . شوند

    از گوش خارج نمي شوند بايد از طريق پـر كـردن گـوش بـا قطـرات                   ساس يا كنه را كه با تزريق آب       حشرات مانند 
 . خارج كرد و اگر خارج نشد دوباره امتحان كرد، تميزگياهيهاي  روغن زيتون يا روغن

  گوش را معاينه كنيدمجرايبعد از خارج كردن جسم خارجي . 

  شوندمعاينه بايد هر دو گوش را! 
  

  3فعاليت 
  . كنيدليستكنند را   ميي را كه كودكان به درون مجراي گوش خود فروچيزهايترين             شايع

.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

  .بگذاريد ميان در خود مربي و گروهي با هم را خودهاي            ايده
  

  4فعاليت 
  بهورز/ يك نفر به عنوان بيمار و يك نفر به عنوان مراقب سالمت. يك هم گروهي انتخاب كنيد         

  
ي در گوش او وجـود      كند يك جسم خارج     مي فكردر گوش خود احساس گرفتگي دارد و        گويد كه     مي سالمت مراقببيمار به   

سـپس  . هـد انجـام د  خواهـد     مـي  مراقب سالمت بايد به بيمار توضيح دهد كه براي خارج كردن جسم خارجي چه كاري              . دارد
  . بيمار عمل كند گوش ازبراي خارج كردن جسم خارجي بتواند گيرد كه مراقب سالمت   ميبيمار در حالتي قرار
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  . گفتگو كنيدمربي خوددر مورد هرگونه مشكل كه داريد با                  .مرين كنيدبا تغيير نقش خود اين كار را تكرار و ت

  
  .               در اين مورد با مربي بحث داشته باشيداگر بعد از تزريق آب به داخل گوش خشك سوراخي 

  را در پرده گوش ببينيد، چه كار خواهيد كرد؟ 
  

  چراغ و المپ پيشاني.  3

    
                                            چراغ پيشاني و اتوسكوپ  ينه پيشانيآ                                  

  

مـورد  اقـدام مراقبتـي گـوش        سالمت باتجريـه بـراي انجـام         مراقبين ديگر پزشك يا    پيشاني توسط يا المپ    آينهگاهي اوقات   
 كنـد در ايـن حالـت        مي  مورد نياز براي معاينه گوش بدون اتوسكوپ را فراهم         نوريا المپ پيشاني     آينه. گيرد  مي استفاده قرار 

استفاده از المپ سر يا آينه سر تزريق آب به داخـل گـوش يـا                . هر دو دست براي انجام كار مورد نظر استفاده كرد         از  توان   مي
آينه سر وجود دارد از پزشك بخواهيـد  اگر در درمانگاه شما المپ يا     . استفاده از گوش پاك كن خشك را آسان تر خواهد كرد          

  . كه نحوه استفاده از آن را به شما نشان دهد
  

                گوشهاي  هنحوه استفاده از قطر . 4
هنگـامي  . رسـد   ميهنگام ريختن قطره گوش به داخل گوش مهم است كه مطمئن شويد قطرات گوش به انتهاي كانال گوش              

از سوراخ پرده گوش عبور كند و به        ها    كنيد مهم است كه قطره      مي ز قطره گوش استفاده   كه براي درمان عفونت گوش مياني ا      
  . تواند طعم آن را بچشد  ميشود و بيمار  ميگاهي اوقات قطره گوش از شيپور استاش به حفره بيني وارد. گوش مياني برسد

  : شود  ميگوش استفادههاي  انواع مختلفي از قطرات گوش وجود دارد كه براي عفونت
   تـوان از آن اسـتفاده       ها مـي    كه ارزان هستند و براي بسياري از عفونت       ) آنتي سپتيك (كننده    قطرات گوش ضدعفوني

 . كرد

  درصد در آب مقطر45 درصد گليسيرين و غلظت 30 درصد با 2اسيد استيك  

 : ميلي ليتر10دستورالعمل تهيه 

   ميلي ليتر0,2  ) درصد98(اسيد استيك 
   ميلي ليتر3  گليسيرين 

   ميلي ليتر1,8  آب مقطر يا آب خالص 
    

    هـاي   ايـن قطـره  . شـوند   ميبيمارستان عرضههاي  قطره آنتي بيوتيك گوش، قطره گوش گرانتري هستند و در بخش
 . دارندها   اثر بهتري از ساير قطره معموالًيگوش

توان از اين پماد براي       مي با يك سرنگ كوچك   .  شودضدقارچ درمان   هاي    قارچي بايد بوسيله پماد   هاي    در بعضي موارد عفونت   
  .داخل كانال گوش استفاده كرد
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  :گوش مراحل زير را دنبال كنيدهاي  هنگام ريختن قطره
  كنيد بررسي اتوسكوپ يك پرده گوش را توسط و گوش مجراي

  
  كنيد را تميز گوش مجراي

  
  كه گوش بيمار به سمت باال باشداي  را كج كنيد به گونهبيمار را به پهلو بخوابانيد يا سر بيمار 

  
  .  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 گوشمجرايئن شويد كه قطرات به انتهاي  دهيد تا مطمحركتالله گوش را 

  
  . گوش بريزيدمجراي ديگر به داخل هدو يا سه قطر

  
  
    ديفشار ده) پمپ كردن( پخش شدن قطرات در داخل گوش و اطراف پرده گوش زبانه گوش را به طرف داخل و خارج يبرا 

  
  بيمار به مدت پنج دقيقه در همان حالت بماند

  
  مار بلند شد قطره هايي كه اطراف گوش او ريخته شده را پاك كنيدهنگامي كه بي

  
  .با پنبه گوش بيمار را مسدود نكنيد
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  5 فعاليت
  .كنيد گفتگو ريزند  ميگوش داخل در كم كم را گوش قطره كه هنگامي كودك داشتن نگه صحيح روش درباره         

  اشد؟ب حركت بي و آرام تواند نمي كودك كنيد  ميفكر چرا
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
  

  .مربي مربوطه بحث كنيد خود را باهاي             پاسخ
  
  
 هايش آموزش بيمار در مراقبت از گوش . 5

  :بيماران بايد ياد بگيرند كه چگونه
 داخل گوش خود بريزنددر خانه قطره گوش به . 

 گوش خود را با گوش پاك كن خشك يا فتيله پاك كنند . 

 به طور منظم از قطره گوش استفاده كنند. 

  . بيماران بايد تا از بين رفتن كامل عفونت به طور منظم به درمانگاه مراجعه كنند
  

  بهداشت گوش
  .شده استفقط از دارويي براي گوش خود استفاده كنيد كه براي شما تجويز 

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

  .سعي نكنيد با سنجاق مو يا خالل دندان يا هر چيز ديگري گوش خود را پاك كنيد
  . شما شودهاي  اجازه ندهيد آب آلوده وارد گوش
  .پنبه را در گوش خود رها نكنيد
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  آزمونپس 
  دانم نمي  نادرست  درست  ها گزاره

توانـد    مـي  برخي از افراد سوراخ كوچكي در قسمت جلويي الله گوش خـود دارنـد كـه               
       عفونت كند

       شود  مياست كه براي معاينه الله گوش استفادهاي  اتوسكوب وسيله
خـود  توانند عفونت را روي پوست الله گوش   ميكودكاني كه روي بدن خود زخم دارند     

  پخش كنند
     

       تواند سبب اوتيت خارجي شود  ميشنا كردن در آب آلوده
جرم گوش به خودي خود از كانال گوش خارج نمي شود و همـواره بايـد آن را خـارج                    

       كرد

       اجسام خارجي را بايد از كانال گوش خارج كرد 
       شود  ميدرمانها  اوتيت خارجي با آنتي بيوتيك

       ار گوش بدشكلي دارد حتما بايد شنوايي وي را بررسي كنيد زماني كه بيم
كودكان بايد رو به روي شما قرار بگيرند و سر خود را آزادانه به هر طرف حركت دهند                  

  . آنها را تميز كنيدهاي  تا شما بتوانيد گوش
      

 گوش  توانند در كانال    مي گياهان كه در داخل گوش فرو رفته اند       هاي    گاهي اوقات دانه  
  .متورم شوند

      

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

        نمره

  



 

  

  
  
  
  
  
  

  

  5بخش                                                      
  معاينه، تشخيص و درمان: گوش مياني                            

 
  
  : در پايان اين فصل مراقب سالمت بايد بتواند  

  دهدنشانمعاينه پرده گوش را با استفاده از اتوسكوپ توضيح دهد يا به طور عملي . 

 مشكالت شايع گوش مياني را توصيف كند. 

 توصيف كندرا پرده گوش ي آن رو مشكالت شايع گوش مياني همراه با تظاهرات . 

 عوراض بيماري گوش مياني را شرح دهد. 

 درمان يا ارجاع مشكالت شايع گوش مياني را بيان كند.  
  

اطالعات مندرج در اين بخش     . كليه اقدامات مربوط به معاينه و درمان بايستي توسط پزشك انجام پذيرد           : تذكر
  .باشد مياختالالت گوش و شنوايي ن و ارجاع در زمينه صرفاً جهت آشنايي فراگيران با معاينه، نحوة درما

  

 ميانيگوشالتهاب:ملتهبگوش پرده



 60 هاي اوليه گوش و شنوايي مراقبت 

  پيش آزمون
  دانم نمي نادرست درست  ها گزاره

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

  .ترشح دارد
    

      .شود  ميجاد گوش چسبناكمخاط لزج سبب اي
       .رسند  ميگوش طبيعي همگي يكسان به نظرهاي  پرده

تواند اوتيت مياني چركي مزمن غيرفعال را به اوتيت مياني مزمن فعـال تبـديل                 مي عفونت
  . كند

     

       .تواند سبب ايجاد مننژيت و آبسه مغزي شود  ميالتهاب استخوان ماستوئيد
ه تنهايي باعث ايجاد عفونت در كانال گوش شود اما نمـي توانـد سـبب                تواند ب   مي آب آلوده 

       .ايجاد عفونت در گوش مياني گردد

        نمره

  
  نمادها

  راهنمايي مربي با يا گروهها در        بحث
  بنويسيد خودهاي  ايده يا      پاسخ 

  فعاليت يك در       شركت
  

  واژه شناسي
  )CSOM (مزمن چركي مياني تاوتي  ملتهب گوش پرده  پرده گوش
  خشك شدگي سوراخ  متورم گوش پرده  اتوسكوپ

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

  گيجي سرگيجه، -يتعادل مشكالت  چسبناك گوش  مغزي آبسه/ مننژيت
  مياني گوش از ترشح  )OME (سروز مياني اوتيت  صورتي عصب فلج
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 پرده گوش .1

  

   
  اتوسكوپ با گوش پرده معاينه  پرده گوش سالم معمولي

 
 

 سـالم داراي سـطح      هنجـار و  پـرده گـوش     . كنـد   مـي   گوش را از گوش مياني جـدا       مجرايپرده گوش غشاي نازكي است كه       
پرده گوش و از روي ظـاهر       تشخيص مشكالت شايع گوش مياني با معاينه        . ر آن وجود ندارد   سوراخي د درخشان و نرم است و      

  . شود  ميآن ممكن
  

  1فعاليت 
  نقش پرده گوش چيست؟          

......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................  
   تواند به پرده گوش آسيب رساند؟  ميچه چيزي         
  .كنيد مشورت خودهاي  گروهي هم و مربي با پاسخها مورد در        
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  )صرفاً تحت نظر مستقيم پزشك انجام پذيرد( معاينه پرده گوش 1,1
  )هنگامي كه اتوسكوپ در دسترس باشد(معاينه پرده گوش  -2فعاليت 

سـت  اتوسكوپ را ماننـد مـداد در د       .  كه در گروه شما هستند استفاده كنيد       فراگيرانساير  هاي    از اتوسكوپ براي معاينه گوش    
  . به اين شكل سخت است و بايد در مشت خود آن را بگيريدها  نگهداشتن برخي از اتوسكوپ. خود بگيريد

  
  :نكاتي مهم براي يادآوري

 . الله گوش را به به طرف عقب و باال بكشيد تا كانال گوش مستقيم شود  ●

 . وش بيمار باشد استفاده كنيداز اسپوكولومي كه به اندازه كافي براي ديدن بزرگ و متناسب با اندازه گ  ●

 . نوك اسپوكولوم را به آرامي به اطراف بچرخانيد تا بتوانيد كل پرده گوش را ببينيد  ●

  .هنگامي كه در حال معاينه پرده گوش هستيد به سواالت زير جواب دهيد  ●
  مطمئن نيستم  خير  بله            

  توانيد پرده گوش را ببينيد؟  ميآيا
  رسد؟  مي سالم به نرآيا پرده گوش طبيعي و

 .اگر جواب شما خير است يا مطمئن نيستيد با آموزش دهنده خود بحث و گفتگو كنيد

  
اين كار از گسترش عفونـت از       . بعد از معاينه گوش اسپكولوم را بخوبي شستشو داده و يا تعويض كنيد            ... هميشه  

  . كند  مييك گوش به گوش ديگر پيشگيري
 .ش سالم شروع كنيدمعاينه را با گو... هميشه 

  
  )باشد نميهنگامي كه اتوسكوپ در دسترس (پرده گوش را معاينه كنيد  -3فعاليت 
  : كنيدگفتگودرباره موارد زير با مربي خود          

 اگر نتوانيد پرده گوش را ببينيد چه كار خواهيد كرد؟  ●

 يد كرد؟توانيد پرده گوش را ببينيد چه كار خواه  مياگر مطمئن نباشيد كه  ●

 اگر پرده گوش سالم و طبيعي نباشد چه كار خواهيد كرد؟  ●

 اگر مطمئن نبوديد كه پرده گوش سالم و طبيعي است چه كار خواهيد كرد؟  ●

  
 

  گوش مياني چيست؟مشكالت شايع  .2
  اوتيت مياني حاد 2,1

  . شود  ميناميده اوتيت مياني حادعفونت كمتر از دو هفته در گوش مياني 
  

  شود؟  ميدچار ت مياني حاداوتيچه كسي به 
اين بيماري در ميان شيرخواران و كودكان كم سن و سال تر بسيار شايع است، در ميان كودكان بزرگ تر شيوع كمتري دارد                       

 مثبت و كودكان مبـتال بـه سـوء          HIVاوتيت مياني حاد در ميان شيرخواران       . شود  مي و در ميان بزرگساالن بسيار كمتر ديده      
شوند، هنگامي كه ازدحام بيش از حد وجود دارد، هنگـامي            ه شيرخوار با شير مادر تغذيه نمي      در شرايطي ك  . تغذيه شايع است  
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شود و زماني كه فرزندان با كودكاني در تماس باشند كه دچار آبريزش بينـي و سـرفه هـستند،                      مي كه در خانه سيگار كشيده    
  .اين بيماري شيوع بيشتري دارد

  
  افتد؟  مياتفاقيچه  اوتيت مياني حاددر 

عفونـت  . تواند از طريق سرخك ايجاد شـود   مياين بيماري. شود  مي  اوتيت 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 از بيني يا گلو تا شيپور استاش انتشار       

رود و پـرده      مي فشار در گوش باال   . كند  مي چرك گوش تشكيل شده و فضاي گوش مياني را پر         . شود  مي )قرمز(گوش ملتهب   
  . شده و گوش شروع به ترشح چرك كند) سوراخ(اگر عفونت درمان نشود ممكن است پرده گوش پاره . شود  ميگوش متورم

  
  

  حاد اوتيت مياني 
 گوش مياني كانال گوش                                  

    
 

  شيپور استاش                       
  

  : پرسيدن از بيماريسواالتي برا
 ايد؟ را سرما خوردگي يا گلو درد داشتهآيا اخي  
 ايد؟  آيا اخيرا تب داشته  
 كند؟  ميآيا گوش بيمار درد 

  )صرفاً تحت نظر مستقيم پزشك انجام پذيرد( معاينه
 ده كنيداز اتوسكوپ براي نگاه كردن به پرده گوش استفا .  
 پرده گوش ملتهب خواهد بود و ممكن است متورم يا سوراخ باشد و از آن چرك خارج شود . 

 هر دو گوش را بررسي كنيد. 

  عفونت استخوان پشت گوش(پشت هر دو گوش را از نظر برامدگي، التهاب و درد بررسي كنيد( 

  )شود صرفاً توسط دستور پزشك انجام مي( درمان
 راي پنج روز تجويز شودآنتي بيوتيك بايد ب. 

 اگر بيمار گوش درد يا تب دارد، بايد مسكن تجويز شود . 

 بعد از دو روز مجددا بيمار را معاينه كنيد. 

 بعد از يك هفته مجددا بيمار را معاينه كنيد. 

 بعد از از بين رفتن عفونت شنوايي بيمار را ارزيابي نماييد  . 

پرده گوش 
سوراخ با 

 ترشح چرك

 در حال ترشح با تاخير اوليه طبيعي

پرده گوش
 ملتهب و  قرمز

پرده گوش
 متورم
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  : دهيددر صورت وجود موارد زير بيمار را ارجاع
 سر درد 

 خواب آلودگي 

 تورم پشت گوش 

 پس از پنج روز از گذشت آنتي بيوتيك درماني پرده گوش هنوز ملتهب باشد. 

 شنوايي بعد از از بين رفتن عفونتنقص  

 استفراق 

 سفتي گردن 

  آنتي بيوتيك درمانيروز وجود درد بعد از گذشت دو 

    
اوتيـت  ( گوش ترشح دارد احتماال فرد مبتال بـه سـوراخ شـدگي خـشك                واز درد و تب وجود نداشته       اي    سابقهدر صورتي كه    
  .شود  ميتواند فعال شود كه در اين صورت اوتيت مياني چركي مزمن ناميده  مياست كه) مياني غيرفعال

  

      
  ترشح با همراه سوراخ گوش پرده  برامده گوش پرده  قرمز ملتهب، گوش پرده

  
  . مشكلي است كه كمتر از دو هفته طول بكشد-حاد               :        به ياد داشته باشيد كه

  . مشكلي است كه بيشتر از دو هفته طول بكشد-       مزمن                                                           
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  )شود  مياوتيت مياني مزمن فعال نيز ناميده (CSOMاوتيت مياني چركي مزمن    2,2

  .شدگوش به مدت دو هفته يا بيشتر چرك ترشح خواهد از . ي در گوش مياني استتعفون  مزمنيچرك ياني متياوت
  

   اوتيت مياني چركي مزمن
  

              
  
  
  
  افتد؟  ميچه اتفاقي اوتيت مياني چركي مزمنر د
 پـرده  ني درمـان نـشده و بنـابرا   ي كه بـه درسـت  كند  ميداي تظاهر پياني متي مزمن در ابتدا به صورت اوت  ي چرك ياني م تياوت

 ايـ  گرفته شده و گوش به مـدت دو هفتـه            دهيترشح گوش ناد  . افتد  مي اتفاقگوش  از  چرك  شده و ترشح    ) پاره(گوش سوراخ   
 يانيـ  م تيـ اوت( خـشك    ي از سوراخ شـدگ    يبعدهاي     عفونت ه،يپس از عفونت اول   . كند  مي  سوراخ چرك ترشح   قي از طر  شتريب

  .شوند  مييناش) الرفعيمزمن غ
  

  چه ديده خواهد شد؟
  سواالتي براي پرسيدن از بيمار

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

سـوراخ در پـرده                                                                  . به ياد داشته باشيد كه نبايد دردي وجـود داشـته باشـد            
  گوش به همراه ترشح

  
  

شيپور 
 استاش

 گوش مياني
 كانال گوش

 سوراخ خشك  مزمني چركياني متياوت اوتيت مياني حاد

درمان ترشح 
 سوراخ و ترشح از سوراخ تر

 سوراخ خشك

 سوراخ شدگي پرده گوش همراه با ترشح چرك
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   )صرفاً تحت نظر مستقيم پزشك انجام پذيرد( گوش معاينه
 .از اتوسكوپ براي نگاه كردن به داخل كانال گوش استفاده كنيد

 كنيدپاكنگ ترشحات گوش را با دقت و آرام از طريق گوش پاك كن خشك يا سر . 

 .از اتوسكوپ براي نگاه كردن به داخل كانال گوش استفاده كنيد

 پرده گوش پاره خواهد بود. 

  عفونت استخوان پشت گوش(پشت هر دو گوش را از نظر تورم بررسي كنيد( 

  
  درماناطالعاتي در مورد نحوة 

هنگامي كه عفونت   . پس مورد مداوا قرار گيرند    اين بيماران نيز نياز دارند كه ارجاع داده شوند تا ابتدا ترشحات گوش پاك و س               
  .برطرف شد ميزان شنوايي هر دو گوش آنها بررسي شود

براي از بين رفتن ترشح گوش به       . مزمن گوش موثر نباشد   هاي    ممكن است درمان آنتي بيوتيك خوراكي بر عليه عفونت        : نكته
  .ع به پزشك انجام شودتوصيه نشود و ارجاتكراري آنتي بيوتيك خوراكي هاي  بيمار دوره

 خود را خشك كندهاي  به بيمار آموزش دهيد كه چگونه گوش. 

        شح از گوش همچنان ادامه دارد، استفاده از گوش پاك كن خـشك             راگر ت . هر پنج روز وضعيت بيمار را بررسي كنيد
 .  را شروع كنيدآنتي سپتيك يگوشهاي  را ادامه دهيد و استفاده از قطره

 ارجاع دهيدپزشك انتي بيوتيك به يگوشهاي  مار را براي تخليه گوش و قطرهدر صورت امكان بي  . 

  
 

  :در صورت وجود موارد زير بيمار را ارجاع دهيد
 وجود درد در گوش 

 تورم پشت گوش 

 مشكالت تعادلي 

 فلج صورت 

 عدم بهبودي بعد از گذشت يك ماه از درمان 

 وجود نقص شنوايي بعد از از بين رفتن عفونت 

  
  رساني كنيد اطالعد و ي داشته باشبه ياد

  .ترشح از گوش به معني عفونت است
  

  . يابد  بهبود نميدر همه مواردشود ولي سوراخ پرده گوش   ميشود ترشح چرك از گوش متوقف  ميهنگامي كه عفونت درمان
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  )شود  مياوتيت مياني مزمن غيرفعال نيز ناميده(سوراخ شدگي خشك  2,3
  

   است كه عفونتي وجود ندارد اما همچنان سوراخ شدگي سوراخ شدگي خشك هنگامي
هـايي گـاهي ترشـح        چنين گوش . وجود دارد كه بهبود نمي يابد     ) سوراخ در پرده گوش   (

    ).دچار عفونت هستند(دارند 
   

  
  

  در معاينه چه چيزي ديده خواهد شد؟
  :نكته 

  . به التهاب چركي مزمن گوش مياني عود كندتواند از مجددا از طريق سوراخ خشك موجود روي پرده گوش   ميعفونت
تواند وارد گوش مياني شود و يـا عفونـت از طريـق آب                مي از طرق سرما خوردگي يا گلو درد و از راه شيپور استاش           ها    عفونت

  . گردد  ميآلوده واردو از طريق سوراخ گوش وارد گوش مياني
  
  
 
  

        
  
  

   بپرسيدسواالت زير را از بيمار
  :هنگام خشك بودن گوش

 آيا اخيرا از گوش ترشح خارج شده است؟ 

 آيا مشكلي در شنوايي وجود داشته يا دارد؟ 

  :هنگام عفوني بودن گوش
 آيا اخيرا سرماخوردگي يا گلو درد وجود داشته است؟ 

 آيا آب وارد گوش شده است؟ 

  .نبايد درد وجود داشته باشد: به ياد داشته باشيد

 شيپور استاش

 گوش مياني
 كانال گوش

 آب آلوده

 سوراخ خشك

عفونت از 
اوتيت مياني چركي مزمن  بيني يا گلو

ترشح از سوراخ 
 گوش

   در پرده گوشسوراخ خشك

 سوراخ خشك در پرده گوش



 68 هاي اوليه گوش و شنوايي مراقبت 

  )فاً تحت نظر مستقيم پزشك انجام پذيردصر( معاينه
  :هنگام عفوني بودن گوش

 همانند التهاب چركي مزمن گوش مياني  عمل كنيد. 

  :هنگام خشك بودن گوش
 از اتوسكوپ براي نگاه كردن به پرده گوش استفاده كنيد . 

 شنوايي هر دو گوش را بررسي كنيد. 

  
   درماننحوة 

  :هنگام عفوني بودن گوش
 ب مزمن چركي كوش مياني عمل كنيدهمانند التها. 

  :هنگام خشك بودن گوش
 نياز به درمان نيست. 

 آب نبايد وارد گوش شود . 

 
  ارجاع

  :هنگام عفوني بودن گوش
 همانند التهاب مزمن چركي كوش مياني عمل كنيد. 

  :هنگام خشك بودن گوش
  شنوايي وجود داردنقصاگر  . 

 شود  مياگر گوش اغلب دچا رعفونت. 

  
  گوشهاي  فونتععوارض  .3

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

 كند  ميپشت گوش ورم كرده و بيمار احساس ناخوشي. 

 اري جدي استالتهاب استخوان ماستوئيد، يك بيم. 

 شودمننژيت تواند سبب   مياوتيت مياني چركي مزمن و حاد. 

 شوديا آبسه مغزي / مننژيت وتواند به مغز گسترش يابد و سبب   ميعفونت ماستوئيد . 

        فلج عصب صـورتي    تواند روي عصب صورتي تاثير گذاشته و سبب           مي اوتيت مياني حاد و اوتيت مياني چركي مزمن
ايـن  . شـود   مـي   طريق كانالي استخواني در ديواره بين گوش مياني و گوش داخلي وارد گوش             عصب صورتي از  . شود

گيـرد همـه     مـي هنگامي كه عصب تحت تـاثير قـرار  . آن طرف صورت است هاي    عصب مسئول حركات همه ماهيچه    
 . شود  مي اين وضعيت تحت عنوان فلج عصب صورتي شناخته-شوند  ميعضالت فلج

     مـشكالت تعـادلي    تواند به گوش داخلي گـسترش يافتـه و سـبب              مي وتيت مياني چركي مزمن   اوتيت مياني حاد و ا
 . شود  ميگاهي اوقات اصطالحات سرگيجه و گيجي در مورد اين وضعيت استفاده. شوند

 شودناشنوايي تواند به گوش داخلي گسترش يافته و سبب   مياوتيت مياني حاد و اوتيت مياني چركي مزمن    . 
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  )ماستوئيديت (دت ماستوئيعفون. 4
 

  ماستوئيد شبيه چه چيزي است؟ استخوان عفونت
  بيمارسواالتي براي پرسيدن از 

 آيا بيمار عفونت گوش دارد يا اخيرا دچار عفونت ، 

  گوش بوده است؟تب، درد و ترشح

 آيا بيمار ناخوش است؟ 

 آيا پشت گوش بيمار زخم يا تورم وجود دارد؟ 

 ست؟آيا اين تورم يك آبسه ا  
   .هر دو گوش را بررسي كنيد

  
  گوش پشت التهاب اوليه، مرحله                                                                                                          

  )صرفاً تحت نظر مستقيم پزشك انجام شود( معاينه
  اده كنيداز اتوسكوپ براي ديدن مجراي گوش و پرده گوش استف

 ممكن است ترشح از گوش وجود داشته باشد. 

 ممكن است مجراي گوش بسيار متورم باشد. 

 ممكن است پرده گوش ملتهب، متورم و سوراخ باشد. 

  . ممكن است در تمام استخوان ماستوئيد التهاب و يا تورم وجود داشته باشد–پشت گوش را بررسي كنيد 
 آيا اين تورم چركي است؟ 

  . بررسي كنيدهر دو گوش را
  
  

  درمان
  مخصوصا در صورت وجود . بيمار را فورا به بيمارستان ارجاع دهيد

  :عاليم
 يا تورم روي استخوان ماستوئيد/ التهاب و   

 بدحال بودن بيمار همراه با درجه حرارت باال 

 خواب آلودگي 

 سردرد 

 استفراغ 

  سفتي گردن 

  
  

  ، آبسه و تورم پشت گوشنهاييمرحله 
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  :ورتارجاع در ص 
 يا تورم بر روي استخوان ماستوئيد/التهاب و 

 و احساس ناراحتي با درجه حرارت باال ماربي 

 سردرد 

 استفراغ 

 يخواب آلودگ 

  گردندر  يسفتحالت   
  
  )شود  مييز ناميده نOME –همراه با ترشح اوتيت مياني (گوش چسبناك . 5
  

  شوند؟  ميچه كساني مبتال به گوش چسبناك
شـود و گـاهي       مي  كمتر ديده  با سن بيشتر  اين بيماري در كودكان     . ان كم سن و سال تر شايع است       گوش چسبناك در كودك   

  .دهد  ميدر بزرگساالن رخنيز اوقات 
 

  دهد؟  ميچه اتفاقي رخ
 شـيپور   مجاورتكند كه در      مي را توليد )  مانند چسب(  پوشش گوش مياني شبيه به پوشش بيني بوده و موكوس چسبناكي            

، شيپور اسـتاش     باشد ترشح موكوس بسيار زياد   اگر  . در مرحله آغازين اين مايع بسيار رقيق و كم است         . شود ي م استاش ترشح 
فضاي گوش مياني با موكـوس چـسبناك پـر شـده و پـرده گـوش و                  . را مسدود نموده و هوا نمي تواند وارد گوش مياني شود          

 يي شـنوا  نقـص در كودكـان    . شـود   مـي   شنوايي نقصسبب  نمي توانند به درستي مرتعش شوند كه اين موضوع          ها    استخوانچه
  . شونديواضح تلفظ نم/  افتاده و كلمات به صورت درستقي رشد گفتار به تعو-شود  مييسبب مشكالت گفتار

  
  شود؟  ميچه نمايي در اتوسكوپي ديده

  

    
 كـشيده  داخـل  به پرده.تاخيري، مرحله  كدر اوليه،پرده مرحله

  شده
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  يدن از بيمارسواالتي براي پرس
  :در كودكان

 آيا وضعيت شنوايي طبيعي است؟ 

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

  
  :در بزرگساالن

  شدن گوش وجود دارد؟ كيپ شكايت ازآيا   
  

  )صرفاً تحت نظر مستقيم پزشك انجام شود( معاينه
  .از اتوسكوپ براي ديدن پرده گوش استفاده كنيد

 پرده گوش كدر بوده و ممكن است بدرون گوش مياني كشيده شده باشد. ش طبيعي به نظر نخواهد رسيدپرده گو 

 هر دو گوش را معاينه كنيد. 

  .متوسط وجود خواهد داشت/  آسيب شنوايي ماليم –آزمايشات شنوايي شناسي بايد انجام شود 
  

  درمان
 دسـتگاه تنفـسي   در   و يا وجـود هرگونـه عفونـت          رگونه عفونت گوش  هاين بيماران نيز بايد ارجاع داده شوند تا هر چه زودتر            

شـناس   شنوايي توسط شنوايي نوع و درجة كم شنوايي نقصاين بيماران نيز بايد از نظر وجود .  درمان شود تحتانييا  / فوقاني و 
  .مورد بررسي قرار گيرند

  
  :ارجاع در صورت

  وجود داشنه باشد شنوايي در ويزيت مراقبتي بعدي نقصدر صورتيكه هنوز. 
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 چگونه پرده گوش را معاينه كنيم؟. 6

  بله                                                      

  سرنگ يا خشك كن پاك گوش با گوش كردن پاك                     دارد؟ وجود ترشح گوش كانال در آيا  
  خير                 

          بله          بله        
  مياني گوش حاد التهاب                 است؟ برامده / متورم گوش پرده آيا              ببينيد؟ را گوش پرده توانيد مي اآي  

          بله    خير          خير     
               پزشك به ارجاع و گوش كانال كردن پاك  

  بله                                                                                                                                   
  
  
  
  

  بله        
  
  
  

  بله                                                                                                                                    
  
  

  خير  
   

  بله                              ير  خ                                                                                  
  
  
  

  خير        
  

  بله                                  خير  بله  
  

آيا در پرده 
 گوش سوراخ
 وجود دارد؟

آيا سوراخ پرده 
گوش تر است؟ 
ترشح كمتر از 

  دو هفته؟

آيا سوراخ 
پرده 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 

 پرده گوش به ايآ
 دهيداخل كش

 ايشده است و 
 شي تقعر بيدارا

از اندازه شده 
 است؟

:  تست شنوايي
 ارجاع به -نرمال

فرد شنوايي 
اختالل . شناس

شنوايي گوش 
 چسبنده  

آيا چيز غيرمعمولي 
ديگري وجود دارد كه 
  شما ندانيد چيست؟   

ارجاع به 
فرد با 

 تجربه تر
پرده گوش    است؟ طبيعي گوش پرده 

 طبيعي
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  براي تكميل معاينه گوش
  
  

  بله    ماستوئيد استخوان
  

  ر    خي        
  
  
  بله        مغزي آبسه / مننژيت    
  

  خير       
    

  بله      صورت فلجي   
  

  خير        
  بله     

      تعادل مشكل 
  

   خير           
 

  بله   
    شنوايي نقص 

  
  
  
  

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

 فلجي صورت

آيا در بيمار سردرد، استفراق، 
خواب آلودگي و يا سفتي 

 گردن وجود دارد؟  
آبسه مغزي/  مننژيت   

  عفونت استخوان ماستوئيد   

 آيا فلجي صورت وجود دارد؟   

 مشكل تعادل آيا مشكل تعادل وجود دارد؟ 

/ اختالل شنوايي 
     ناشنوايي

معمولي، اختالل:تست شنوايي
متوسط، / شنوايي خفيف 

اختالل شنوايي شديد، 
  ناشنوايي 
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  چهارفعاليت 
  . و يك نفر نقش بيمار را بازي كنديك نفر نقش مراقب سالمت . هركدام از دانش آموزان يك هم گروهي انتخاب كنند        

  
كند تا نقش يك بيمار معمولي در درمانگـاه       مي كند و از دانش خود استفاده       مي بيمار يكي از مشكالت را از ليست زير انتخاب        

كند تا آنچـه را كـه در معاينـه بيمـار              مي پرسد و سعي    مي مراقب سالمت سواالت بيشتري در مورد مشكل بيمار       . را بازي كند  
توانيد در رابطه با اين موضوع با هم گفتگو كنيد و سپس مـشكل بيمـار را بـه                     مي شما. ممكن است ديده شود را توصيف كند      

  . گروه ارائه دهيد
   

خـود  اي    هر كدام از يافته   . جزئيات بيمار و مشكل وي را در كارت سالمت او بنويسيد          . كارت سالمت بيمار را كامل كنيد            
ثبـت  نويسد و درمان بيماري را بـا جزئيـات در كـارت سـالمت بيمـار                 نام مشكل بيمار را ب    .  مشخص كنيد  ايرهرا با كشيدن د   

  . نماييد
  :برخي از مشكالت پيشنهاد شده براي بيمار

 . بيمار كودكي دارد كه تمام شب را به خاطر گوش درد گريه كرده است   ●

 .است بدون اينكه دردي داشته باشدشده   مياز گوش بيمار به مدت طوالني ترشح خارج   ●

 .در سال گذشته گوش بيمار داراي ترشح بوده و االن بيمار نمي تواند به خوبي بشنود   ●

 .شود  ميبيمار كودكي دارد كه هفته قبل گوش درد داشته و االن از همان گوش ترشح خارج   ●

 . خوب نيست و در پشت گوش خود درد داردبيمار به مدت چند روز گوش درد داشته است و االن حال بيمار   ●

 . شود  مياز گوش بيمار ترشح خارج. رسد  ميبيمار نيمه هوشيار به نظر   ●

 . بيمار كودكي دارد كه به طور واضح حرف نمي زند   ●

 . شدشود بدون اينكه درد داشته با  ميبيمار اخيرا در رودخانه يا سد شنا كرده است و االن از گوش ترشح خارج   ●
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 كارت سالمت 

 : 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

 برآمده / متورم  برآمده/ متورم 

 تر/ خشك : سوراخ تر/ خشك : سوراخ 

   
  .چيز ديگري است كه شما نمي دانيد چيست   .انيد چيستچيز ديگري است كه شما نمي د

 استخوان ماستوئيد  استخوان ماستوئيد 

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

  آبسه مغزي/  مننژيت 
         خواب آلودگي             سفتي گردنمعمولي           سردرد           استفراق    

 عصب صورت عصب صورت 

 فلج صورت/  معمولي  فلج صورت/ معمولي 

 مشكل تعادل 

 مشكل تعادل/  معمولي 

  شنوايينقص 

  شنوايينقص/  معمولي –سواالت نوزاد 

 :صوتيآزمون  :صوتيآزمون 

 شنوايي معمولي معمولي شنوايي

  خفيفنقص خفيف نقص

  متوسطنقص متوسط نقص

  شديدنقص شديد نقص

 ناشنوايي ناشنوايي

 مشكل بيمار چيست؟

 خواهيد آن را درمان كنيد؟  ميچگونه

  .دي و گفتگو كنحثب مربي خود با تاندر مورد نظرات           
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 گوش ميانيهاي  عفونت. 7

  شايع هستند به خصوص در كودكانمياني حاد و مزمن گوش التهاب. 

 داراي عوارض جدي و حتـي كـشنده        توانند    مي هستند و ها     بسياري از بيماري   علتلتهاب حاد و مزمن گوش مياني       ا
 . باشند

  ات شنوايي هستندنقصعلل مهم قابل پيشگيري التهاب حاد و مزمن گوش مياني . 

      به محـض ديـدن      شوند كه    ت مداخله اوليه آگاه شوند و آنها بايد تشويق        يوالدين و جامعه از اهم    بسيار مهم است كه
 . به مراكز ارائه خدمات بهداشتي درماني بياورندبيماران را براي درمان هرگونه عفونت گوش 

   شـنوايي   نقـص تواند به بهبودي كامل منجر شود و از عفونت بيشتر و              مي به همراه درمان مناسب   هنگام   زودمداخله 
 .گيري شوداحتمالي جلو

     محـور و   سـالمت   هـاي     آموزش داده شود و در ساير برنامه      ها    بيمارستان  و ها، مدارس  بايد بهداشت گوش در درمانگاه
 . دن گنجانده شوخودمراقبتي آحاد جامعههاي  برنامه

  
  ديي نمادي مداخله زودهنگام تاكتيبر اهم

  
  بهداشت گوش

  
 .فقط از دارويي كه براي گوش شما تجويز شده است استفاده كنيد

 .ك كردن گوش هايتان استفاده كنيدتميز براي خشهاي  از حوله

 .هيچ چيزي را در گوش خود وارد نكنيد

 .سعي نكنيد كه گوش خود را با سنجاق سر، خالل دندان يا هر جسم ديگري پاك كنيد

 .اجازه ندهيد كه آب كثيف وارد گوش هايتان شود

  .پنبه گلوله شده را درگوش خود رها نكنيد
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  پس آزمون
  دانم نمي  غلط حصحي  ها گزاره

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

  .ترشح دارد
    

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

تواند اوتيت مياني چركي مزمن غيرفعال را به اوتيت مياني مـزمن فعـال تبـديل                مي عفونت
  . كند

     

       .تواند سبب ايجاد مننژيت و آبسه مغزي شود  ميالتهاب استخوان ماستوئيد
 گوش شود اما نمي تواند سـبب        مجرايتواند به تنهايي باعث ايجاد عفونت در          مي آب آلوده 

       .گوش مياني گرددايجاد عفونت در 

        نمره
  

 
 
 





 

  

  
  

  6 بخش                                                     
   و مشاورهشناسيشنوايي                                       

  
  : كهقادر باشند سالمت در پايان اين فصل بايد ينمراقب  

 شرح دهندغربالگري ارزيابي وضعيت شنوايي در نوزادان را .  
  سال را شرح دهند3-6غربالگري ارزيابي وضعيت شنوايي در كودكان سن .  
 تر را بر عهده بگيرند ان بزرگغربالگري ارزيابي وضعيت شنوايي در بالغين و كودك.  
 نتايج غربالگري ارزيابي وضعيت شنوايي را توضيح دهند.  
  آنان را شرح دهنداي ه  شنوايي و خانوادهنقصنحوه مشاوره با بيماران مبتال به.  
 سازي جامعه را توضيح دهند آگاههاي  فعاليت .  
  

.  انجـام پـذيرد    شـناس   شـنوايي بايـستي توسـط     هاي تشخيصي شنوايي      ارزيابيكليه اقدامات مربوط    : تذكر
  .باشد هاي شنوايي مي نحوه غربالگري و آزمايشاطالعات مندرج در اين بخش صرفاً جهت آشنايي فراگيران با 
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  آزمونپيش 
  دانم نمي  غلط صحيح  ها گزاره

      شنوايي استوضعيت شنوايي همان غربالگري ) تست(آزمون 
      . شنوايي اطالعي ندارندنقصمعموال والدين از ابتالي فرزندان خود به 

      .تواند به منظور ارزيابي شنوايي در نوزادان استفاده شود ها مي پرسش
شود كه كلمات را تكرار كننـد ايـن           مي نها خواسته كودكان خردسال معموال وقتي از آ     

  دهند  ميكار را انجام
    

مي توانيد از صداي خود براي ارزيابي وضعيت شنوايي در كودكان بزرگ تـر اسـتفاده                
  كنيد

     

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

     

       .كند  مي شنوايي كمكنقصلمات در افراد مبتال به لب خواني به درك ك
      .كودكان ناشنوا نمي توانند در مدرسه حضور داشته باشند

      دانند كه ناشنوايي يك نوع ناتواني است  ميجوامع معموال
كاركنان مراقبت سالمت بايستي معلمان را براي ارزيابي وضعيت شنوايي در كودكـان             

  ندسنين مدرسه آموزش ده
     

        نمره
  

  نمادها
  راهنمايي مربي با يا گروهها در     بحث  
  بنويسيد خودهاي  ايده يا      پاسخ 

  فعاليت يك در      شركت
  

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

  رخواراني در شيي شنواتي وضعيابيارز  غريالگري وضعيت شنوايي
  سروصدا)  كنندهديتول(لد مو  شنوايي سنج

  "انيمدرسه ناشنوا" -)يياستثنا (يآموزش اختصاص   بليدس
  يلب خوان  صدا) تست(آزمون 

  زبان اشاره  كردن) پچ پچ( نجوا يصدا
  تيمشورت و حما  )مكالمه( گفتگو يصدا
  ي آگاهشيافزا   بلنديصدا
    ادي فريصدا
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   شنوايي چيست؟نقص. 1
سـطوح مختلفـي    .  شنوايي است  نقصا وضعيت شنوايي طبيعي قادر به شنيدن نباشد مبتال به           وقتي شخصي به خوبي فردي ب     

  : شنوايي وجود داردنقصاز 
   شنوايي خفيفنقص -كردن) نجوا(عدم توانايي در شنيدن صداي پچ پچ  
   شنوايي متوسطنقص -)مكالمه(عدم توانايي در شنيدن صداي گفتار 
   شنوايي شديدنقص -عدم توانايي در شنيدن صداي بلند

   شنوايي عميقنقص -عدم توانايي در شنيدن صداي فرياد زدن
 
  ناشنوايي چيست؟. 2

اكثر افرادي كه بـدون     . گوييم  مي  شنوايي عميق ناشنوا   نقصشود يا اينكه به فردي با         مي  شنوايي عميق ناشنوايي ناميده    نقص
گـاهي  . ان را نمي شوند يا صحبت كـردن را يـاد نمـي گيرنـد              هرگز سخنان ديگر  ) افراد ناشنوا (شوند    مي  شنوايي متولد  نعمت

 توانـد احـساسات افـراد ناشـنوا را جريحـه دار كنـد و                مـي   به همين دليل اين كلمات     نامند،  مي "كر و الل  " را   نقصمردم اين   
 كاشت سيـستم شـنوايي      جراحي نوين و انواع پروتزهاي قابل     هاي    تكنيكتوانند از     مي افراد ناشنوا . تواند آنها را دلسرد كند     مي

 . استفاده كنندموثر ارتباط حس شنيدن و متعاقب آن براي برقراري 

  
   شنوايي در كودكان مهم است؟ نقصچرا شناسايي . 3

  بسيار اهميت داردوضعيت شنوايي مناسب براي رشد گفتار و زبان.  
 گفتار و شنوايي مناسب براي برقراري ارتباط مهم است.  
 استپر اهميتدگيري در خانه و مدرسه ارتباط مناسب براي يا .  
  استاز اهميت بسزايي بر خورداركامل كودك هاي  توانايييادگيري براي رشد .  
  كند  مي شنوايي به ما در بهبود كيفيت ميزان شنوايي باقي مانده كمكنقصتشخيص. 

   
معلمان بايستي جهت ارزيابي وضعيت     . به همين دليل ارزيابي منظم وضعيت شنوايي شيرخواران و كودكان حايز اهميت است            

كه در ايـن بخـش      اي    شنوايي ساده ) تست(توان همان آزمون      مي به معلمان . ندتوصيه شو شنوايي همه كودكان سنين مدرسه      
 .شود را آموخت  ميآموزش داده

  
  : شنوايي استنقصكنيد دچار   مينشانه هايي براي جستجوي كودكي كه فكر 3,1

 ساده پيروي كندهاي  ورالعملكودك نمي تواند از دست. 

 دهد  مياشتباه به سواالتهاي  كودك پاسخ . 

 زنيد پاسخ نمي دهد  ميوقتي كه او را صدا. 

  عكس العمل خاصي به موزيك داشته باشد و يا در آواز با آن همراهي كندهنگام گوش دادن به موزيك نمي تواند. 

 كودك نمي تواند صداهاي مختلف را تشخيص دهد. 
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  توان وضعيت شنوايي را ارزيابي كرد  ميچطور . 4
  :دهد  ميشود را نشان  مي شنوايي را كه به دو روش زير اندازه گيرينقصسطوح  سازمان بهداشت جهاني در زير چارت
 رود  مي بكار افراد شنواييسنجشبراي كه  دستگاهي (يبوسيله دستگاه شنوايي سنج( 

  آن كمتر از شنوايي سنجي استه دقت ك"صوتيآزمون "بوسيله . 

 تي افـراد وضـع    نكـه ي بردن به ا   ي پ ي است برا  يباشد كه روش    مي  بدان معنا  ني است و ا   ي آزمون غربالگر  ي، نوع آزمون صوتي   
 تي كـه افـراد وضـع      يهنگـام . شـود   مـي  اسـتفاده ) نجوا( پچ پچ    ي صدا  از  آزمون ني انجام ا  يبرا. خير اي دارند   يعي طب ييشنوا
 ي صـدا  ايـ  بلنـد    ي، صـدا  )مكالمه( گفتار   صداي – وتي ص گريتوان با كاربرد سطوح د      مي مون آز ني ندارند، از ا   يعي طب ييشنوا
  .  آنها استفاده كرديي شنوانقص بردن به سطح ي جهت پ-اديفر

  

ه با سطح بررسي شد  نقصدرجه 
  اديومتري

 سطح بررسي شده با

  آزمون صوتي نجوا
  ها توصيه

  -  )پچ پچ(قادر به شنيدن نجوا    بهتر دسي بل يا25  شنوايي طبيعي
قادر به شنيدن و تكرار كلمات بيـان           دسي بل26 -40   خفيفنقص

شده در قالب صداي گفتار در فاصله       
  يك متري

  مشاوره
  سمعك ممكن است موردنياز باشد

قادر به شنيدن و تكرار كلمات بيـان           دسي بل41 -60   متوسطنقص
شده در قالب صداي بلند در فاصـله        

  يك متري

  شود  ميسمعك معموال توصيه

قادر به شنيدن برخي از كلماتي كـه           دسي بل61 -80   شديدنقص
  شود  ميدر داخل گوش فرياد زده

در صورتي  . سمعك مورد نياز است   
كه سمعك در دسترس نباشد، لب      
ــستي     ــاره باي ــان اش ــواني و زب خ

  آموزش داده شود
ــق نقــــص  عميــ

  )ناشنوايي(
ادر نبــودن بــراي شــنيدن و درك قــ   دسي بل يا بيشتر81

  شود  ميحتي صوتي كه فرياد زده
ــه درك    ــت ب ــن اس ــمعك ممك س

ــد توانبخــشي . كلمــات كمــك كن
لب خواني و   . بيشتر موردنياز است  

  .گاهي اشاره كردن ضروري است
  

  1 تيفعال

 اي دي را كه ممكن است متوجه شوي از مواردي بشنود برخي تواند به خوبيكند نم  مي كه فكري مورد كودكدر         
  .ديسيو بنري را در زدي به دنبال آن باشدي كه باييزهايچ

  

  

 .در مورد عقايد خود با هم گروهي خود و همچنين با مربي آموزشي خود بحث و تبادل نظر كنيد       
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 مقدار و درجه كم شنوايي

طبقه آسيب  شنوايي در محيط پر سروصدا  شنوايي در محيط ساكت
 شنوايي

ي گوش سطح شنواي
 بهتر

  )HLمعيار دسي بل *(
مشكلي ندارد، مگر آنكه صدا 

نزديك و از طرف گوش با شنوايي
  .ضعيف تر ارائه شود

/فرد ممكن است دچار مشكالتي باشد 
 .كند  ميشركتها  در گفتگو

كم شنوايي يك 
 طرفه

 دسي بل در گوش 20<
 بهتر

 دسي بل در 35 ≥
  گوش بدتر

مشكلي در شنيدن آنچه كه گفته
 شود وجود ندارد مي

/فرد ممكن است دچار مشكالتي باشد 
 .كند  مي شركتها  در گفتگو

 20-34 ماليم

ت در شنيدن اصوات ممكن اس
مشكل داشته ) طبيعي(هنجار 

 باشد

 فرد دچار مشكل شنوايي است ولي
تواند در مكالمات روزمره مشاركت  مي

 .داشته باشد

 35-49 متوسط

تواند  ي مگفتار با صداي بلند را
 .بشنود

فرد مشكالت زيادي در شنيدن 
 محاورات روزمره دارد

 50- 64 متوسط تا شديد

فقط وقتي نزديك گوش او صحبت
 گفتاري بلند راهاي  شود صدا

 .تواند تا حدودي بشنود مي

مشكالت بسيار زيادي فرد در شنيدن 
 .محاورات روزمره دارد

 65-79 شديد

در همه حال مشكالت بسيار 
 .در شنيدن داردشديدي 

تواند هر نوع صداي گفتاري و يا  نمي
 .محاوره را بشنود

 80-94 عميق

              هرتز4000 و  2000، 1000، 500هاي  ميانگين فركانس*
5-31073)17(6736-0140S/10.1016/org.doi://https ; )2017(Wilson et al , Lancet.: Ref   
  
  اديومتريدستگاه   4,1 

بيمارستان هايي كـار كننـد كـه در         و  ها    كلينيكمراكز و پايگاههاي سالمت و يا در         ممكن است در     راقبين سالمت مبرخي از   
ايـن دسـتگاه حـداقل سـطوح        . شـود   مـي  جامان) دستگاه شنوايي سنج  (شنوايي با دستگاهي به نام اديومتر       ) تست(آنها آزمون   

افـراد  . كند  مي اندازه گيري مختلف  هاي    در فركانس  )dB(نام دسي بل    ي به   توانند بشنوند را در قالب واحد       مي ي كه افراد  صوت
 مبـتال   درحاليكه فرد .  دسي بل تشخيص داده و بشنوند      20را در سطح شدتي كمتر از        اصوات توانند  مي  شنوايي طبيعي  داراي

ه ايـن ميـزان در       دسي بل باشـد كـ      50  شدتي  در سطح  اصواتصرفا قادر به شنيدن     بطور مثال    شنوايي ممكن است     نقصبه  
  .باشد  مي دسي بلي50شنوايي كم  مبتال به اين فردبه بيان ديگر . گيرد  مي شنوايي متوسط قرارنقصمحدوده 
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  "آزمون صوتي" 4,2
نياز جهـت   مورداديومتري  مجهز به تجهيزات  در كشورمراقبت اوليه سالمتشهري و روستايي بسياري از مراكز و پايگاههاي 

 آزمـون صـوتي   توانـد بـا اسـتفاده از          مـي  افراد بمنظور غربالگري اوليه   ، شنوايي   مراكزدر اين   . شنوايي نيستند بررسي وضعيت   
، كلمـات را    فـرد شود و در صورتي كه        مي از صدا براي بيان كلمات در قالب سطوح مختلف اين جدول استفاده           . غربالگري شود 

  .كند  ميبه صورت واضح بشنود آنها را تكرار
  

  شيرخوارانابي وضعيت شنوايي در ارزي 4,3
قادر بـه همكـاري در بيـان شـنيدن اصـوات نمـي              ارزيابي وضعيت شنوايي در شيرخواران بسيار دشوار است زيرا شيرخواران           

 سـواالتي   با پرسـش  .  است كودك) پرستار(دايه  تواند بشنود يا نه، مادر يا         مي داند شيرخوار   مي شخصي كه بهتر از همه    . باشند
. خيـر  يـا    اسـت هنجـار   داراي شـنوايي    تـوانيم دريـابيم كـه آيـا شـيرخوار             مي نوايي شيرخوار و رشد گفتار وي     در خصوص ش  

دول زيـر را كـه دربرگيرنـده        دهند، بنابراين بايستي در ابتدا ج       مي متفاوتي را انجام  هاي    شيرخواران در سنين مختلف، فعاليت    
 آموزش  مراقبين سالمت به   در سنين مختلف بايد انجام دهند را         هايي است كه كودكان داراي وضعيت شنوايي طبيعي        فعاليت

  .داد
 

  چگونه بايد پاسخ دهند  سن كودك
  باز كردن چشم ها، پلك زدن، نگاه كردن محتاطانه -بايد برخي از عالئم شنيدن صدا را نشان دهد  )هما 6تا (چند هفته 

  )درست شبيه به اينكه در حال گوش دادن به صدا هستند(
و سر به سمت صـدا و تـالش بـراي ديـدن             ها    ود از طريق چرخاندن چشم    نش  مي بايد به صدايي كه      شش ماهحدود

  منبع آن پاسخ دهند
  بايد صداهاي بلند و خيلي آرام را بشنوند و خودشان همه انواع صدا را ايجاد كنند   حدود نه ماه

داند، پاسخ دهـد و شـروع بـه گفـتن             مي كه او بايد هنگام صدا زدن نام وي و شنيدن ساير كلماتي             حدود يك سال
  .كلمات كودكانه كند

بايد هنگامي كه از او درباره اشياي آشنا سوال ميشه بتواند به آنها اشـاره كنـد و بتوانـد از كلمـات                         حدود هجده ماه
  .ساده استفاده كند

 بتوانـد بـا كنـار هـم قـرار           دي كند و با   يي را بشنود و جهت صداها را شناسا       آرام ي بتواند صداها  اديب  دو سال
  .دادن كلمات جمالت ساده بسازد
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  . شده استبيانشوند در زير   مي استفادهشير خواران شناسيسواالتي كه در شنوايي 
  خير  بله  تسواال  سن نوزاد

      زند؟   ميكند يا پلك  ميآيا در صورت وجود سروصدا، فرزند شما چشم هايش را باز  چند هفته
رسد كه فرزند شما در حال گوش دادن          مي خوانيد، به نظر    مي نيد يا آواز  ك  مي وقتي صحبت   

  است؟ 
    

كند كـه بـه منبـع آن          مي و سر خود به سمت صدا، تالش      ها    آيا فرزندتان با چرخاندن چشم     حدود شش ماه
  نگاه كند؟

    

      برد؟  ميكنيد، لذت  ميهنگامي كه با فرزندتان صحبت  
      دهد؟  ميرسد كه فرزند شما به صداهاي بسيار آرام هم پاسخ  ميآيا به نظر  حدود نه ماه

      برد؟  ميآيا فرزند شما از نامفهوم صحبت كردن و ايجاد سروصداهاي ديگر لذت  
ــك  ــدود يـ حـ

  سال
زنيد، واكنش    مي كند، صدا   مي آيا فرزندتان هنگامي كه نام او و نام اشيايي را كه با آنها بازي             

  دهد؟  مينشان
    

      ندتان شروع به گفتن كلمات كودكانه كرده است؟آيا فرز  
ــده  ــدود هج ح

  ماه
آنهـا  بخوبي بـه    كنيد،    مي  درباره اشياي موجود در محيط منزل سوال       كودكهنگامي كه از    

  كند؟  مياشاره
    

      آيا فرزندتان شروع به استفاده از كلمات ساده كرده است؟  
توانـد بـه شـكل        مـي  كنيـد،   مي صداي خيلي آرام صحبت   كنيد وقتي با فرزندتان با        مي فكر  حدود دو سال

  طبيعي بشنود؟ 
    

      كند؟  ميدهد و براي صحبت كردن با شما تالش  ميآيا فرزندتان كلمات را در كنار هم قرار  
  

درجـاتي   باشد بايد احتمال دهيد كه ممكن است كه شيرخوار مبتال بـه              "خير"در صورتي كه پاسخ به هر يك از اين سواالت           
تواند سبب شـود كـه بـه          مي  باشند و اين امر    داراي تاخير رشدي  برخي از اين شيرخواران ممكن است       .  شنوايي باشد  نقصاز  

 ي در كـودك در صورتي كه دليل تاخير رشد اين موضوع باشـد، ارزيـابي كامـل فرآينـد رشـد        . درستي به صداها پاسخ ندهند    
  شـنوايي  نقـص درجاتي از   كنيد ممكن است مبتال به        مي كه فكر را  راني  سعي كنيد شيرخوا  در اينصورت   . پذيردبايستي انجام   

 وضـعيت    متخـصص شـنوايي شناسـي      ارجاع دهيد كـه در آنجـا      شنوايي شناسي   هاي    كلينيكمراكز درماني و    به  را  باشند   مي
 و نـوع و مقـدار كـم         نمايدبررسي  رفتاري، فيزيولوژيك و الكتروفيزيولوژيك     تجهيزات  مجموعه  با استفاده از    كودك را   شنوايي  

درماني توانبخشي شنوايي براي كودك در كوتاهترين زمان        اي    شنوايي احتمالي كودك را تعيين كند و سپس اقدامات مداخله         
   .ممكن اجرا شود

تـوان    مـي  ي ارجاع داد چه كـار     تشخيص دقيق وضعيت شنوايي نزد متخصص شنوايي شناسي        ي را برا  شيرخواراگر نتوان   
 نـوزاد   ييشـنوا حدود وضـعيت    ،  ها و با استفاده از صداساز     ي از نه ماهگ   ديتوان  مي ستي ن ريارجاع نوزاد امكان پذ   انجام داد؟ اگر    

.  نـد يكه نوزاد نتواند حركت صداسـاز را بب       اي     به گونه  ديستيپشت نوزاد با  نحوه كار بدين صورت است كه       . ديسنجبطور كيفي   
 ديـ  حركـت ده   يكي ظرف پالست  ي شكر را رو   اي دانه نمك، شن     يتعداد. د كن دي تول نجوا ي صدا به بلندي  يي صدا داساز ص ديبا
 سـانتي   30 انگشتان خود در فاصـله حـدود         دي كن ي سع دي صداساز ندار  لهياگر وس . كند  مي دي باال تول  تيفي با ك  يي كار صدا  نيا

ام وش امتحـان انجـ    ابتدا سعي شود از يك سـمت گـ        . به يكديگر مالش دهيد تا صدايي مناسب ايجاد شود        متري از يك گوش     
 با چرخاندن   دينوزاد با در صورت وجود شنوايي طبيعي،      . شود و سپس در فاصله زماني مناسب بعدي گوش ديگر امتحان شود           

  .هدسر به سمت صدا پاسخ د
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 . شنوايي احتمالي در يك شيرخوار يا كودك را ناديده نگيريدنقصهرگز 

 
   كنيد؟غربالگري چگونه وضعيت شنوايي را 4,4

 قي آرام و ساكت و شخصي را براي كمك پيدا كنيداتا.  
         يك نفر كه در فاصله يك متـري پـشت سـر شـيرخوار و در يـك                   -براي بررسي وضعيت شنوايي به دو نفر نياز است 

 كند و ديگري كه در مقابـل شـيرخوار نشـسته و دقـت               مي  سروصدا ايجاد  "مولد صوتي "يك  ايستد و با      مي سمت او 
 . يرخوار به سمت منبع صدا برمي گرددكند تا ببيند آيا ش مي

 يـك  در كـه  شـكر  يـا  و ماسه و شن نمك، دانه چند. كند ايجاد) نجوا (پچ پچ صداي بلندي به صدايي بايستي "صوتي مولد"
 كـه  صـورتي  در. كنـد   مـي  ايجاد باال فركانس با خوب صدايي) كردن مرتعش صرفا نه (شوند  مي داده حركت پالستيكي ظرف

 بـا  بايـستي  نـوزاد . بماليـد  هـم  بـه  نـوزاد  گوش پشتاز   را خود دست انگشتان كه كنيد سعي نداريد، اختيار در "صدا مولد"
  .دهدواكنش  آن به صدا جهت سمت به برگشتن

 

  
  

       در حال انجام است، فرزندش را در آغوش خود بنشاند و صورت او را به سـمت                  آزمايشاز مادر بخواهيد هنگامي كه 
  .جلو نگه دارد

   را با نشان دادن اسباب بازي يا شي ديگري به خود جلـب             طفل توجه    بايد كه در مقابل شيرخوار نشسته است     فردي  
  .كند

         در پشت  كننده    آزمايشفرد  بطور ناگهان بايد اسباب بازي را پنهان كند تا          فردي كه در مقابل شيرخوار نشسته است
نمايد به اين ترتيب بايد كودك داراي شنوايي طبيعي         صداي مناسب را ايجاد      "وتيمولد ص "با استفاده از    سر كودك   

 ..واكنش مناسبي به سمت منبع صوتي از پشت نشان دهد

 كند؟  ميآيا شيرخوار به سمت منبع صدا نگاه 

 در صورتي كه شيرخوار پاسخ داد، شخصي كه پشت سر وي ايستاده در سمت ديگر او قرار گيرد و تست تكرار شود. 

     جهـت بررسـي    . شود  مي گزارش، وضعيت شنوايي طبيعي     مناسب و معتبري نشان داد    اسخ  در صورتي كه شيرخوار پ
 . طبيعي بودن وضعيت شنوايي، اين تست بايد پس از سه ماه تكرار شود



 مراقب سالمت/ محتوي آموزشي ـ كتاب كار بهورز 87 

         ارجـاع   بايـد     كـه  درمـشكلي در گـوش وجـود دا       اد احتمـاال    ندمعتبري نشان   در صورتي كه شيرخوار به تست پاسخ
قدامات الزم تشخيصي توسط شنوايي شناس در خصوص تعيين دقيق نـوع و مقـدار               انجام شود و ا   مناسب به پزشك    

 . كم شنوايي احتمالي صورت پذيرد

        و يـا   از گـوش    شـحي   ترعفونت فعال و    و مشكل    نشان نداد    يپاسخ معتبر غربالگري  در صورتي كه شيرخوار به تست
 براي پي بـردن      و همچنين  د نداشته باشد  وجوسر و صورت    مادرزادي و ژنتيكي    هاي    سندرم  و   يگوشهاي    ناهنجاري

شـنوايي  مجهـز بـه خـدمات       تشخيـصي درمـاني     مركز  يك   بايد به    وع كه آيا كودك به سمعك نياز دارد       به اين موض  
 موردنيـاز   درمـان توانبخـشي    و ارزيـابي اينكـه        تعيين دقيق نوع و مقدار كم شنوايي احتمالي         بررسي و  شناسي براي 

مراقبتي بعـدي   هاي    پس از اينكه مشكل كودك درمان شد و كودك بهبود يافت پيگيري           . بايد ارجاع داده شود   باشد  
  . توسط مراقب سالمت انجام شودتشخيصي بعديهاي   آزمايشاز نظر انجامپس از سه ماه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سال7 تا 3 بررسي شنوايي كودكان 4,5
 استفاده كرد اما كودكان در اين سن اغلب بـراي           "صوتيآزمون  "توان از     مي ي از كودكان  سنگروه   شنوايي اين    غربالگريبراي  

  :به جاي آن از آنها بخواهيد كه موارد زير را انجام دهند. پاسخ دادن به كلمات بيش از حد خجالتي هستند
 بيني شما را لمس كنند.  
 به دهان شما اشاره كنند.  
 دست شما را روي شكم بگذارند.  
اشـيايي  . بريد اشاره كنند  مي ميز روبروي آنها بگذاريد و از آنها بخواهيد كه به هر كدام كه نامتوانيد اشيايي را روي   مي يا شما 

  :را انتخاب كنيد كه براي انها شناخته شده باشد مانند
  اسباب بازي/ مداد 

  كاغذ/ كتاب 
  شيريني/ سيب 

  ليوان/ فنجان 
 و  ديبـساز آشنا بـراي كـودك       اياشبرخي از    ري با تصاو  ي جدول توانيد  مي ،كنيد  مي بررسي شنوايي كودكان را     مرتباگر به طور    

 ديـ  سه بار تكرار كن    ايدو  . دي پچ پچ شروع كن    ي و با صدا   ديستي كار پشت كودك با    ني ا يبرا. دي از آن استفاده كن    يي شنوا يبرا
  .شنود  مي رادييگو  مي كودك به طور واضح آنچه شمادي مطمئن شوكهيتا جائ

  2 تيفعال

 فكر و دي كندي تولديتوان  مي را به كمك مولد صدايي چه نوع صداهانكهي و در مورد ادي دهلي گروه چهار نفره تشككي
 از كي كه كدام دي بحث كنني و در مورد ادي گروه ارائه دهي تمام اعضايود برانظرات خ. ديسي و آنها را بنوديگفتگو كن

  .  است و چراني بهتريري بكارگيآنها برا

 .ديخود گفتگو كنو مربي در مورد نظرات خود با گروه          
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  موليشنوايي مع –پاسخ صحيح 
   تكرار با صداي گفتگوي معمولي-عدم پاسخ 

  نقص شنوايي خفيف –پاسخ صحيح 
   تكرار با صداي بلند–عدم پاسخ 

  نقص شنوايي متوسط –پاسخ صحيح 
   تكرار با فرياد در داخل گوش–عدم پاسخ 

  نقص شنوايي شديد –پاسخ صحيح 
  نقص شنوايي عميق و يا احتماال ناشنوايي –عدم پاسخ 

  
 ارجـاع   مارستاني ب اي و   ي شناس يي و شنوا  ي هستند به مراكز درمان    يي شنوا نقص دچار   ديكن  مي  را كه فكر   يكودكان دي كن يسع
   ).ردي مورد سنجش قرار گژهي وزاتي با تجهيي كه شنواييجا (ديده

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تـوان انجـام     مـي  شنوايي اختصاصي ارجاع داد چه كاري     هاي     براي كودكاني كه نمي شود آنها را براي آزمون         4,6
  داد؟

دهد كه شنوايي كودك طبيعـي        مي  شنوايي است اما آزمون شنوايي نشان      نقصكنند كه كودك آنها دچار        مي اگر والدين فكر  
  :است
              آزمون شنوايي بايد هر سه ماه يك بار تكرار شود تا جائيكه هم مراقب سالمت و هم والدين مطمئن شوند كه كودك

 . دباش  مينرمالداراي شنوايي 

  :هم وجود داردكودك  گوش ي در شنوايي  است و مشكلنقصاگر كودك دچار 
 مشكل گوش بايد درمان شود و بعد از بهبودي آزمون شنوايي تكرار شود  . 

  : شنوايي است و گوش او مشكلي نداردنقصاگر كودك دچار 
                 مراجعـه بـه    (زاد مـشاوره داده شـود       در اين صورت بايد به والدين در مورد انجام كارهايي در خانه براي كمك به نـو

آزمون شنوايي هر سه ماه     ).   شنوايي نقص بخش مشاوره به والدين داراي كودك يا نوزاد دچار           -انتهاي همين فصل    
 شـنوايي   نقصيك بار بايد تكرار شود تا اينكه والدين و ارائه دهندگان خدمات سالمت مطمئن شوند كه نوزاد دچار                   

 ارجـاع   شناسـي كودك براي بررسي اينكه آيا به سمعك نياز دارد يا خير، به مركز شنوايي               در اين صورت بايد     . است
كارشناسـان  ويـژه نيـاز دارد يـا خيـر، او را بايـد بـه                هـاي     هم چنين براي بررسي اينكه آيا كودك به آمـوزش         . شود

 .  ارجاع دادتوانبخشي شنوايي مانند شنوايي شناس و يا گفتاردرمان

  :يادآوري

اهند داشت و قادر به مشكل خوبا ديگران ارتباط برقرار نمودن  بشنوند در ي توانند به خوبي كه نمينوزادان
 ريتاثكودك  ي و گفتاريتكامل زبانرشد و  ممكن است بر يياختالل شنوالذا وجود  گيري طبيعي نخواهند بودادي

  .بسيار منفي بگذارد
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 شنوايي است يـا     نقصاگر كودك دچار    .  شنوايي حمايت و آموزش مناسب دريافت كنند       نقصن دچار   مهم است كه كودكا   
اصي و آموزش هدفمند بـراي برقـراري ارتبـاط و توسـعه             صناشنوا است درمان ايده آل استفاده از سمعك، مهارت آموزي اخت          

  . استها  مهارت
الدين را تشويق كنيد تـا ارتبـاط غيركالمـي بـا كـودك را      اگر كودك ناشنوا است و مدرسه ناشنوايان در دسترس نيست و      

. و موارد مهم در نظر بگيرنـد      ها    والدين مجبور خواهند بود نشانه هايي را براي غذا، اعضاي خانواده و ساير فعاليت             . شروع كنند 
  .  كنندكنند ارتباط برقرار  ميآنها بايد تالش كنند كه با ساير اعضاي جامعه كه از زبان اشاره استفاده

اغلـب ايـن    . كنـد   مـي  اگر كودك تا حدودي بشنود استفاده از زبان اشاره به مانند كلمات در لب خواني به كـودك كمـك                   
توانند صداي با فركانس پايين را بشنوند اما صداهاي با فركانس باال را نمي شـنوند و ايـن بـه ايـن معناسـت كـه                             مي كودكان

 فته شده اسـت كمـك      درك بهتر آنچه گ    د و استفاده از زبان اشاره و لب خواني به         بسياري از كلمات به خوبي شنيده نمي شو       
  . كند مي
  
 آزمون شنوايي بزرگساالن و كودكان با سن باال. 5

 پـشت و يـك طـرف      در  . هرگوش بايد به طور جداگانه بررسي شود      . توان با تست صدا انجام داد       مي آزمون شنوايي اين افراد را    
 . كه كانال گـوش مـسدود شـود       اي    سمت ديگر بيمار را با فشار دادن بر روي زبانه گوش ببنديد به گونه             گوش  بايستيد و   بيمار  

بيمار را ببنديد و در طرف ديگر گوشي كه         هاي    انجام آزمون را با اين توضيح شروع كنيد كه شما قصد داريد كه يكي از گوش               
 و چنـد كلمـه بـه بيمـار بگوييـد            سپس روبروي بيمار بايـستيد    .  كند بسته ايد بايستيد و كلماتي را بگويد كه بيمار بايد تكرار          

داند چـه     مي صداي كلمات به اندازه كافي بلند باشد تا بيمار بشنود و آنها را تكرار كند تا جاييكه كه شما مطمئن شويد بيمار                     
در حـالي كـه گـوش بيمـار          سـپس    .بيمار را ببنديد  هاي    سپس در يك سمت بيمار بايستيد و يكي از گوش         . كاري انجام دهد  

  . بسته است در سمت ديگر بيمار بايستيد و كلماتي را بگوييد كه بيمار آنها را تكرار كند
  . توجه كنيد كه بيماران با شنوايي بسيار ضعيف بايد با هر دو گوش باز مورد بررسي قرار گيرند

  .براي دست يافتن به سطح صداي مناسب براي اين تست تمرين الزم است
 اي صداي پچ پچ نفس خود را بيرون بفرستيد و سپس كلمات را با صداي پچ پچ بگوييدبر. 

                    صداي گفتگوي معمولي صداي گفتگوي آرامي است كه شما براي صحبت كردن با فردي كه كنار شما نشسته است
 .كنيد  مياستفاده

 كنيد  مياستفادهر اتاق صداي بلند سطحي از صدا است كه شما براي گفتگوي معمولي با فردي در سمت ديگ . 

               خواهيد با فردي در سـمت ديگـر          مي صداي فرياد سطحي از صدا است كه در حين صداي رفت و آمد خودروها شما
 .خيابان صحبت كنيد

  
 

  :توانيد براي آزمون صدا از آن استفاده كنيد  ميليستي از كلمات پيشنهادي كه شما
   دوچرخه،     ، ماهي    شماره،     آتش،     آسمان،      پست، دفتر

  نردبان     هواپيما،     حصير،     كارخانه،     تاكسي،       ، مزرعه
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  .صوتي ارزيابي نماييمآزمون را با استفاده از  شنوايي چطور 5,1
  .  يك طرف پشت بيمار بايستيداز فاصله يك بازو به
 

  
  .به بيمار نزديك شود و گوش سمت ديگر او را با فشار دادن زبانه گوش ببنديد

 
  

  .از كلمات مختلف استفاده كنيد. چند كلمه را با صداي پچ پچ بگوييد
 

  
 بنابراين شـنوايي گـوش      ،مطمئن هستيد شما از اعتبار پاسخ شنيداري بيمار       كند و     مي اگر بيمار كلماتي كه گفته ايد را تكرار       

  . شود  ميطبيعي تلقيمورد بررسي 
 

  
  .و گوش ديگري را تست كنيدمحل ايستادن خود را به سمت ديگر تغيير دهيد 

 
  

 .از كلمات مختلف استفاده كنيد.  كلماتي كه گفته ايد را تكرار كند، تست را با صداي معمولي تكرار كنيداگر بيمار نتوانست

  
  . شنوايي خفيف استنقصحاال اگر بيمار به وضوح كلمات را شنيد و تكرار كرد او دچار 

 
  

  تغيير دهيد و گوش ديگري را تست كنيدمحل ايستادن خود را به سمت ديگر 
  

  
از كلمات مختلـف اسـتفاده      . صداي بلند تكرار كنيد   مجددا با   تكرار كند، تست را با      را   كلماتي كه گفته ايد      اگر بيمار نتوانست  

  .كنيد
 

  
  . شنوايي متوسط استنقصكند او دچار   ميشنود و تكرار  ميحاال اگر بيمار به وضوح كلمات را

 
  
  .ستادن خود را به سمت ديگر تغيير دهيد و گوش ديگري را تست كنيدمحل اي

  
  

از كلمات مختلف   . اگر بيمار نتواند كلماتي كه گفته ايد را تكرار كند، تست را با صداي فرياد و نزديك گوش بيمار تكرار كنيد                    
  .استفاده كنيد
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  . شنوايي شديد استنقصچار كند او د  ميشنود و تكرار  ميحاال اگر بيمار به وضوح كلمات را

 
  

  . محل ايستادن خود را به سمت ديگر تغيير دهيد و گوش ديگري را تست كنيد
 

  
  .  شنوايي عميق يا ناشنوايي استنقصاگر بيمار حتي صداي فرياد را هم نشنود او دچار 

                       3فعاليت 
  .يك هم گروهي انتخاب كنيد           

شنوايي هم گروهـي    چطور   و   –.نماييم ارزيابي صوتي آزمون از استفاده با را شنوايي چطور -چارت پيروي كنيد    از مراحل فلو  
  .  باشدطبيعيهر چهار سطح را بسنجيد حتي اگر هم گروهي شما داراي شنوايي . خود را بسنجيد

  
 داشته باشيد كه هنگـام بررسـي هـر          د به يا  -سئواالت را عالمت بزنيد     هنگام بررسي شنوايي هم گروهي خود پاسخ                   

  . گوش، گوش ديگري را ببنديد
    گوش چپ      گوش راست                
  خير  بله    خير  بله                

  تواند صداي پچ پچ را بشنود؟  ميآيا هم گروهي شما
  تواند صداي گفتگوي معمولي را بشنود؟  ميآيا هم گروهي شما
   را بشنود؟تواند صداي بلند  ميآيا هم گروهي شما
  تواند صداي فرياد را بشنود؟  ميآيا هم گروهي شما

  
  .ارزيابي نمايدحال اجازه دهيد هم گروهي شما شنوايي شما را 

  
  د؟باش  ميچهاقدام بعدي  شد ارزيابيشنوايي وقتي  5,2

  :براي كودكان با سن باال
 بيـان الـدين   ش شـده باشـد ولـي بـا ايـن وجـود و             كه نتيجه آزمايش شنوايي كودكي منفي بوده و نرمال گزار         آن  عليرغم  اگر  
بـه مراكـز   بايـد  ايـن كودكـان   توجه داشت كه     ستيبايمناسبي به وجود صدا ندارد،      هاي    آنها عكس العمل  كودك  كنند كه    مي

  . ارجاع داده شوندشناسيشنوايي 
  : شنوايي است و مشكل گوش هم وجود داردنقصاگر كودك دچار 

 عد از بهبودي آزمون شنوايي تكرار شودمشكل گوش بايد درمان شود و ب  . 

 نياز سمعك به آيا اينكه بررسي براي كودك بايد صورت اين در شنوايي است و گوش او مشكلي ندارد،       نقصاگر كودك دچار    
 يـا  دارد نيـاز  ويـژه هـاي     آموزش به كودك آيا اينكه بررسي براي چنين هم. شود ارجاع شناسي شنوايي مركز به خير، يا دارد
  .داد ارجاع ناشنوايان ويژههاي  آموزشگاه بايد را او خير،

مراجعـه بـه انتهـاي همـين        (مشاوره داده شود    كم شنوا   بايد به والدين در مورد انجام كارهايي در خانه براي كمك به نوزاد                
   شنوايي نقص بخش مشاوره به والدين داراي كودك يا نوزاد دچار -فصل 
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  :براي بزرگساالن
  . است نيازي به درمان نيستطبيعيي اگر شنواي

  :اگر فرد دچار مشكل شنوايي است و مشكل گوش هم وجود دارد
 مشكل گوش بايد درمان شود و بعد از بهبود آن آزمون شنوايي تكرار شود  . 

  :اگر مشكل شنوايي وجود دارد و گوش فرد سالم است
جايي كه شنوايي بـا     ( ارجاع دهيد    كز درماني و شنوايي شناسي    مرا شنوايي هستند به     نقصكنيد دچار     مي بيماري را كه فكر     

  ).تجهيزات ويژه مورد سنجش قرار گيرد
  
   نياز به مشاوره و حمايت دارد؟ و چگونه چه كسياست شنوايي نقص دچار خانوادهدر فردي وقتي كه . 6

   فرد بيمار6,1
گـاهي در نظـر برخـي از         كـم شـنوا   افراد  . سخت است بسيار   شود  مي  شنوايي آسيبگاهي اوقات درك اينكه چرا فردي دچار        

، آنهـا را    اين گـروه از بيمـاران     اگر خانواده   . شوند  مي گونه طرد  بدين    و شوند  مي فرض گنگيا  و  متفاوت  افرادي   اعضاي جامعه 
 يار سـخت درك و حمايت نكنند، يادگيري ارتباط برقرار كردن با ديگران، تكامل زبان و شناخت دنياي اطراف بـراي آنهـا بـس        

 . شود مي

اين گونه  والدين و خانواده    . دنارجاع داده شو  به مراكز توانبخشي شنوايي     ويژه بايد   هاي    اگر بيمار كودك است براي آموزش     
اگر اين كودكـان    . و اشاره كردن به اشياء با آنها ارتباط برقرار كنند         ها     بايد تشويق شوند تا با استفاده از تصاوير و نشانه          بيماران

گفته شود كه ايـن كودكـان دچـار مـشكل شـنوايي هـستند و از آنهـا                   ها    ور باشند به مدرسه معمولي بروند بايد به معلم        مجب
اگر بيمار يك فرد بالغ است آنها بايد بررسي كنند كه آيا در جامعه آنها ساير                . خواسته شود كه با اين كودكان توجه ويژه شود        

 يي شـنوا  نقـص  دچـار    كهولـت سـن   فرد سالمندي كه در اثـر       . حمايتي تشكيل دهند   شنوايي وجود دارد و گروه       نقصافراد با   
 ممكن است فقط نياز داشته باشد كه اعضاي خانواده با او شمرده تر و واضح تر صحبت كنند و هنگام صحبت كـردن                        باشد مي

و هـا     گوشتا از پاك و سالم بودن        شوندخود معاينه و بررسي     هاي    گوشاز نظر   بيماران بايد به طور منظم      . روبروي او بايستند  
و وسـايل تقويـت     از سـمعك    تـا    شنوايي بايد تشويق شوند      نقصافراد دچار   . نها بدتر نشده باشد مطمئن شوند     اينكه شنوايي آ  

 .استفاده كنندشنوايي بطور مناسبي 

  
   والدين و اعضاي خانواده6,2

 شنوايي در   نقصافراد دچار   . كنند  مي ايفانوايي يا ناشنوايي     ش كموالدين و اعضاي خانوده نقش مهمي را در زندگي فرد دچار            
توانند براي حمايت از گفتار آنها هنگام صحبت كـردن            مي اي خانواده اعض. ابتدا بايد ارتباط برقرار كردن را در خانه ياد بگيرند         

داخـل  هـاي      بايد در تمام فعاليت    انودهوالدين و اعضاي خ   .  شنوايي زبان اشاره ساده را بوجود آورند       نقصبا فرد ناشنوا يا دچار      
والدين و اعضاي خانوده بايـد خودشـان را آمـوزش           .  شنوايي يا ناشنوايي را در نظر بگيرند       نقصافراد دچار   خانه و اطراف خانه     

 شنوايي  قصنبا حمايت از افراد دچار      .  شنوايي يا ناشنوايي ارتباط برقرار كنند      نقصدهند و ياد بگيرند كه چگونه با افراد دچار          
و هـا     مطمئن شوند كه كودكان آنها بهترين آمـوزش       والدين بايد   . توانند آموزش بيند و وارد بازار كار شوند         مي يا ناشنوايي آنها  

توانند در جامعـه      مي والدين. كه آنها تا جاي ممكن به ديگران وابسته نباشند        اي    كنند به گونه    مي ممكن را دريافت  هاي    مهارت
 شـنوايي را پيـشنهاد      نقص حمايت از هر يك از افراد دچار         حمايتي را شكل دهند يا به آنها ملحق شوند و         ي  ها  خودشان گروه 

  .دهند
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  4فعاليت           
  .يك هم گروهي انتخاب كنيد

  
در  اي   فكر كنيد و نشانه    محيط خود فعاليت پيرامون   يك  كلمه يا   يافتن عالمتي براي يك     هر يك از شما به نوبه خود در مورد          

  .و كلمه را بگويد بزند س حدمفهوم آن عالمت خاص رااو بايد .  دهيدنمايشاين نشانه را براي هم گروهي خود . نظر بگيريد
  
  شنوايينقص والدين داراي كودك يا نوزاد دچار بهتوصيه . 7

 هنگام صحبت كردن با كودك اجازه دهيد كه صورت شما را ببيند. 

  دارد تا كودك صورت شما را ببيندمطمئن شويد كه نور كافي وجود. 

 قبل از صحبت كردن با كودك توجه او را جلب كنيد. 

 به خصوص صداي بلند را كاهش دهيدكننده  ساير عوامل حواس پرت. 

   دهند به خصوص اگر آنها      تمايزي مختلف گوش كنند و آنها را از يكديگر          هارا تشويق كنيد به صدا    كم شنوا   كودكان 
 . كنند  مياز سمعك استفاده

 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 . 

  خواني كنندكودكان را تشويق كنيد تا لب. 

 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 .  

  
   شنوايينقصكمك به لب خواني در افراد دچار  براي هايي كاربردي روش. 8

 م صحبت كردن روبروي فرد بايستيداگهن. 

 قبل از صحبت كردن توجه آنها را به خود جلب كنيد. 

 هنگام صحبت كردن دهان خود را با دست يا روزنامه نپوشانيد. 

           در صورت خاموش كـردن     . را خاموش نكنيد  ها    المپ. مطمئن شويد كه نور كافي براي ديدن صورت شما وجود دارد
 .شما را ببينندهاي  بآنها نمي توانند لها  المپ

  راديو يا تلويزيون را خاموش كنيد.  بلند را كاهش دهيدايساير عوامل حواس پرتي به ويژه صد . 

 واضح و شمرده تر صحبت كنيد. 

 را چندين بار تكرار كنيدها  كلمات و راهنمايي. 
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  5فعاليت 
  .يك هم گروهي انتخاب كنيد         

هم گروهي شما بايد تـالش كنـد و حـدس           . فكر كنيد و بدون صدا آن كلمه را بگوييد        اي    لمههر يك از شما به نوبه خود به ك        
 . بزند كه آن كلمه چيست

  
  افزايش آگاهي در اجتماع و مدارس. 9

ناشـنوا   و   كـم شـنوا   افـراد   با آن روبرو هستيم آن است كه در آن جامعه            در برخي از جوامع      ي را كه  يكي از مهمترين مشكالت   
ي كنـد   افـراد  كه افراد كم شنوا يا ناشنوا بدليل نقـص شـنوايي             استبر اين   در اين جوامع اعتقاد     . قرار نمي گيرند  مورد توجه   

 طردو خانواده و در ادامه از اجتماع         خانه    از بدين جهت و    و عمال هيچ كاري از دست آنان بر نمي آيد          شوند  مي محسوب ذهن
مـشكل ديگـر ايـن اسـت كـه      . دهـد   ميشنوايي پايين باشد اين اتفاق رخ  نقصهنگامي كه آگاهي جامعه از مشكل       . شوند مي

فقـط دچـار نقـص      كنند كند ذهن است در واقع         مي درك نمي كنند كه عضوي از خانواده كه آنها فكر         ها    گاهي اوقات خانواده  
. مارسـتان نمـي برنـد     ا بي يـ  يك مركز تشخيصي درمـاني     است، بنابراين آنها را براي معاينه و بررسي شنوايي به            حس شنوايي 

 راهـا     ايـن پـويش   . نـد  شنوايي و ناتواني ناشـي از آن ايجـاد كن          نقصتواند درك بهتري از       مي آگاهي بخش عمومي  هاي    پويش
  :زير سامان دهي كردهاي  توان به صورت مي

   مـردم    شنوايي و مراقبت گوش نصب كنند تا آگاهي        نقص محلي بايد پوسترهايي را در مورد        مراكز بهداشتي درماني
 .بيماران افزايش يابدو 

  نامگذاري كنند "گوش سالم"مردم در اجتماع روزي را به عنوان جوامع بايد تشويق شوند تا براي افزايش آگاهي. 

         بـه منظـور   تـدابيري را    محلي خودشان   مراكز و پايگاههاي بهداشتي درماني      جوامع بايد تشويق شوند تا براي تجهيز 
 . در اين خصوص در نظر گيرندمالي هاي  كمكيانديشند و بو تهيه سمعك  شنواييسنجش 

 شـنوايي و مـشكالت آن   نقـص و آموزش دهندگان در مورد      ها     سالمت بايد از مدارس بازديد كنند و با معلم         مراقبين 
چه چيـزي   " ي مثل صحبت كنند و فعاليت هايي از قبيل طراحي پوسترهايي براي افزايش آگاهي و اجراي بازي هاي               

 .  شنوايي شناسايي شوندنقص را تشويق كنند تا كودكان دچار "اني بشنويتو  ميرا

 كودكان فقط بايد به زبان اول خودشان معرفي شوند . 

       آموزش زبان اشاره را تـدريس كننـد و در مـورد ناشـنوايي صـحبت                هاي    بزرگساالن ناشنوا را تشويق كنيد تا كالس
 .كنند

  

  ام دهند؟توانند انج  ميمراقب سالمت چه كاري. 10
      شـنوايي را در برنامـه تـدريس خـود           نقـص ا تشويق كنيد تا     رآموزش دهيد و آنها      شنوايي   نقصمعلمان را در مورد 

 .بگنجانند

   به آنها آموزش دهيد كه چگونـه آزمـون سـاده           . آموزش دهيد ها     شنوايي را به معلم    نقصهاي    مهارت شناسايي نشانه
 . ايي را براي درمان ارجاع دهند شنونقصصدا را انجام دهند و كودكان دچار 

 خـود را   هـاي      شنوايي را ترغيب كنيد تـا گـوش        نقصآگاهي بخش را در جامعه ترويج كنيد و افراد دچار           هاي    پويش
 . معاينه و بررسي كنند

      شنوايي آگاهي جامعـه  نقصاجتماع در مورد  هاي     و ساير گروه   مذهبي، اجتماعي هاي    از طريق صحبت كردن با گروه 
 .ايش دهيدرا افز

 زبان اشاره را ترويج كنيدهاي  در جلسات افراد ناشنوا براي كمك به آنها استفاده از زبان اشاره و مترجم . 
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  تماع را ترويج كنيدج شنوايي در دنياي كار، آموزش و انقص افراد دچار بكار گيري و استفاده ازضرورت  . 

 واده آنها را تشويق كنيد شنوايي و خاننقص افراد دچار حمايتيهاي   گروهلتشكي. 

       اگـاهي بخـش ناشـنوايي و كودكـان ناشـنوا در            هـاي     پويشبه  استخدام كنيد تا    بزرگساالن ناشنواي آموزش ديده را
  . و اجتماع كمك كنندمدرسه 

  
  پس آزمون

  انم نمي  نادرست  درست  ا گزاره
      شنوايي استوضعيت شنوايي همان غربالگري ) تست(آزمون 

      . شنوايي اطالعي ندارندنقصاز ابتالي فرزندان خود به معموال والدين 
      .تواند به منظور ارزيابي شنوايي در نوزادان استفاده شود ها مي پرسش

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

    

بي وضعيت شنوايي در كودكان بزرگ تـر اسـتفاده          مي توانيد از صداي خود براي ارزيا      
  كنيد

     

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

     

       .كند  مي شنوايي كمكنقصلب خواني به درك كلمات در افراد مبتال به 
      .كودكان ناشنوا نمي توانند در مدرسه حضور داشته باشند

      دانند كه ناشنوايي يك نوع ناتواني است  ميجوامع معموال
كاركنان مراقبت سالمت بايستي معلمان را براي ارزيابي وضعيت شنوايي در كودكـان             

  سنين مدرسه آموزش دهند
     

        نمره
  
  





 

  

  

  
  
  
  

  

  
  7 بخش                                                 

  ها سمعكوسايل تقويت شنوايي و                             
  

  :در پايان اين فصل مراقب سالمت بايد بتواند كه
 مفاهيم پايه سمعك را توضيح دهند. 

  را درك كنندكاركرد سمعك جيبي و پشت گوشي. 

 آنها را بررسي كنندجايگذاري كرده وسمعك جيبي و پشت گوشي را هاي  باتري . 

 ب آنها با اندازه گوش را درك كننداهميت قالب گوش و چگونگي تناس. 

 مراقبت اوليه و نگهداري سمعك جيبي و پشت گوشي را انجام دهند. 

 ساده سمعك جيبي و پشت گوشي را تشخيص دهند و راه حل پيشنهاد كننداشكاالت . 
  

. پـذيرد   شناس انجام مـي     توسط شنوايي صرفاً  شنوايي     سمعك و وسايل كمك    كليه اقدامات مربوط به   : تذكر
  .باشد  ميهاي مربوطه مفاهيم اوليه سمعك و مراقبتجهت آشنايي فراگيران با اطالعات اين بخش صرفاً 
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  پيش آزمون

  
  نمادها

  راهنمايي مربي با يا گروهها در          بحث
  بنويسيد خودهاي  ايده يا     پاسخ    

  فعاليت يك در         شركت
  

  اسيواژه شن
سمعك                                  قالب گوش،      شنوايي، نقصشروع       سمعك، 

  كنترل حجم صدا، چگالي    صدا زمينه،                    ، )BTE( سمعك پشت گوشي   ، )BW (جيبي
  
 ؟باشند  ميچهها  سمعك. 1

   .كمك كند تا بهتر ببينندتواند   ميعينك به افرادي كه ضعف بينايي دارند
  . تواند كمك كند  ميد اغلب كه نمي توانند به راحتي قدم بردارنعصا يا ويلچر به افرادي

  ها سمعك - شنوايي كمك كند؟ نقصتواند به افراد دچار   ميچه چيزي
  

 در سرتاسـر دنيـا اسـتفاده      بيـشماري    افراد   توسط در حال حاضر اين وسايل    . دانند كه عينك يا عصا چه شكلي است         مي همه
  . ندبه خوبي شناخته شده نيستها  سمعكدر حالي كه . ندشو مي

  . دشو  ميجايگذاريوسيله الكترونيكي كه داخل گوش  -سمعك چيست؟ 
تقويت صدا را   ها    سمعك. كند تا بهتر بشنوند     مي  شنوايي كمك  نقصچيست؟ سمعك به افراد دچار      ها    كار سمعك 

  .دسازن  ميكرده و براي ما شنيدن را تسهيل
  

 تواند از سمعك استفاده كند؟  مييچه كس. 2

بـه  هـا      از سـمعك   مـوثر  استفاده   .تا صدا را بهتر بشنود     بهره بگيرند ها    از سمعك توانند بخوبي     مي پير و جوان   همه افراد    تقريباً
  : موارد زيادي بستگي دارد

  انم نمي  غلطصحيح   ها هگزار
        .افراد بايد به طور منظم قالب گوش خود را پاك كنند

        .ورود آب به داخل سمعك مسئله مهمي نيست
        .ته نشود صدا شنيده نمي شود يا ضعيف خواهد بودباتري به خوبي بسدرب محفظه اگر 

        . بايد تشويق شوند كه از سمعك استفاده كنند ميتال به كم شنواييكودكان
        . نمي تواند قالب گوش را مسدود كندجرم و يا سرومن گوش

        .كند  ميصدا اعوجاج پيدا لي بلند كنيم خيولوم رااگر 
        .گي نگهداري از سمعك خود آموزش ببينندبيماران بايد در مورد چگون

        . بهبود نمي يابدكم شنوا با استفاده از سمعك تكامل زبان و گفتار در كودكان 
        جمع نمره
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 شنوايينقص بروز سن . 

  قبل از تكامل زبان گفتاري  شنوايينقصبروز. 

  شنوايينقصسمعك بعد از شناسايي  استفاده ازمدت زمان . 

 عميقشامل موارد خفيف، متوسط، شديد يا – شنوايي نقص درجه . 

  هدايتي، حسي عصبي– شنوايي نقصنوع . 

 شنوايي براي استفاده از سمعكنقص انگيزه فرد دچار سطح . 

 چگونگي جايگذاري و نگهداري سمعك. 

 پايين سنين در كودكان براي بويژه – سمعك از استفاده آموزش صحيح براي دسترس در حمايت و كمك. 

 شلوغ يا ساكتهاي   محيط–شود   مي استفاده در آن كه سمعك هاييمكاني. 

 
  .نيازي به استفاده از سمعك ندارند) در يك گوش صدمه فقط(يك طرفه  شنوايي نقصبه طور كلي، افراد دچار 

  

    
  جيبي سمعك  گوش پشت سمعك

  
 ضروري است؟چرا استفاده از سمعك . 3

سـمعك بـه     .نـد نبرقـرار ك  موثري با ديگر افـراد       ارتباط   واسطه آن بتوانند  به سمعك نياز دارند تا به        شنوايي   نقصافراد دچار   
 نه تنها بـه بهبـود       اصوات اين   يتوانايي شنيدن تمام  . كند  مي كمكاصوات اطراف مان    ساير  شنيدن   و   فتاريگ تاوصاشنيدن  

تواند توانـايي آنهـا بـراي يـادگيري در خانـه، مدرسـه و يـا در          ميكند بلكه  مي شنوايي كمكنقصكيفيت زندگي افراد دچار    
به جـاي تنهـا و طـرد شـدن، عـضو       شنوايي كمك كند كه نقصتواند به افراد دچار    مي سمعك. كار را بهبود بخشد   هاي    محل

  . فعالي از خانواده و اجماع خودشان باشند
  

 ر گوش جايگذاري شود؟دمناسب  بايد سمعك موقعيچه . 4

به منظور  .  شود  مناسب تجويز و استفاده موثر از آن شروع         شنوايي تشخيص داده شد بايد سمعك      نقصاينكه  از  پس  بالفاصله  
و كودكـان   نـوزادان   در كوتاهترين زمان ممكن نقص شنوايي        ضروري است كه     ي كودك  و گفتار  يتكامل زبان   طبيعي در  رشد
 مـسير درماني مناسب و موثر در جهت اصالح شنوايي و تقويـت مناسـب در               هاي    يي و مداخله  شناسابه خوبي     و سال   سن كم

بايـد بطـور الزامـي      ر نـوزاد    در بدو تولد ه   غربالگري شنوايي   كه   استاين  اهميت موضوع در    . شنوايي اين كودكان انجام پذيرد    
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زمان ممكن استفاده از سمعك و وسايل تقويـت         و در صورت تشخيص هر گونه نقص شنوايي در نوزاد در اولين             انجام پذيرفته   
فرد شناسايي شده بـا نقـص شـنوايي         هر  بنابراين  . ضروري است شنوايي همراه با توانبخشي مناسب مبتني بر خانواده كودك          

در صـورتيكه  . نحـوه اسـتفاده از آن را يـاد بگيـرد      وبا سـمعك سـازگار شـود      در اولين زمان ممكن     بايد  ) كودك يا بزرگسال  (
  . بدهندممكن است از دست آموزي را مهم يادگيري زبان هاي   شنوايي با سمعك سازگار نشوند سالنقصكان دچار كود

  
 تهيه كرد؟توان سمعك را   مياز كجا. 5

قالـب  سپس بايد . تعيين و تجويز گردد در گوش   توسط شنوايي شناس    شنوايي  انجام آزمايشات دقيق    سمعك بايد پس از     نوع  
. جايگـذاري شـود   بيمار  به طور صحيح در گوش      گوش و نوع سمعك هر بيمار توسط شنوايي شناس تهيه و            مناسب با مجراي    

 به آنها در نحوه اسـتفاده و مراقبـت از آن كمـك               داده شود و    هايي به استفاده كنندگان از سمعك و خانواده آنها بايد آموزش         
بـراي انجـام تمـام ايـن        داراي مهارت و تجربـه مناسـب         تهيه شود كه     شنوايي شناس واجد شرايط   سمعك بايد فقط از     . شود

  .وظايف باشد
  

  1فعاليت 
چنين است آن   اين؟ اگر   كنند وجود دارند    مي استفادهسمعك  كه از    شنوايي   نقصافراد دچار   يا منطقه اطراف شما      محلهآيا در   

  ؟اند را از كجا تهيه كرده
   

  .  بحث بگذاريدبهپاسخ را با اعضاي گروه و آموزش دهنده خود          
  
  
  
  
  
  
  
  انواع سمعك و نحوه كار كردن آنها. 6

 ت بـصورت بلنـد و واضـح       ااصـو شـود و      مي تقويتدر داخل سمعك صدا     . شود  مي صداها از طريق يك ميكروفون وارد سمعك      
  . شود  ميشنيدهكننده  بوسيله فرد استفاده

  

  

  

 
  گوشي داخل سمعك نماي  پشت گوشي سمعك نماي  جيبي سمعك نماي

 افراد دچار دنيسمعك به بهتر شن. ستگري براي از بين بردن نقص شنوايي نيمعجزهدرمان سمعك   ـيادآوري
 .كند  ميشايانيكمك ارتباط و برقراري  يينقص شنوا
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  اجزاي سمعك
  .شود  مي صدا بوسيله ميكروفون جمع–ميكروفون 
  . است "O T M "بر روي سمعك معموال برچسب  –خاموش / دكمه روشن

 O = خاموش 

 T =  رود  ميصداي زمينه بكارسرو ويژه تطبيق يافته براي حذف مدارتله كويل به همراه يك. 

 M =  روشن)mمخفف كلمه ميكروفون است ( 

 با باز كردن كشوي باتري سـمعك خـاموش        در اين مورد    . استخاموش بخشي از كشوي باتري      /قات دكمه روشن  گاهي او 
  . شود مي

  قابـل تنظـيم    توسـط بيمـار     از سمعك    اين قسمت    . كند  مي بلندي صداي ورودي به گوش را كنترل       – كنترل صدا
 . است

 كند  ميهدايتگوش كرده و به درون  تقويت ها راصدا – گيرنده . 

 پايين سمعك قرار داردقسمت انتهاي دارد و معموال در   ميجايي است كه باتري را نگه – ريكشوي باط . 

 سمعك استتغذيه انرژيمنبع  –ري باط . 

  پشت گوشي يا  هاي    فقط در سمعك  ( قالب گوش BTE (–     و سخت روي انتهاي فوقاني     قالب پالستيكي محكم
 مستقر گوش   را در پشت   سمعك   قرار داده و  گوش  الله   قسمت باالي    دراين پروتز را بطور مطمئني      كه    بوده سمعك

 . شود  ميقالب گوش متصلمربوط به  قالب به لوله پالستيكي همچنين اين. كند مي

  
  2فعاليت 

  
  .را نامگذاري كنيد BTEو پشت گوشي  ITE  داخلمختلف سمعكهاي  در فعاليت شماره يك اجزاي          

  
  . ز اجزاي سمعك را تعيين كنيد و به اعضاي گروه توضيح دهيدنقش يكي ا          

  
  كند؟  ميچگونه سمعك به بهتر شنيدن ما كمك

 بوسـيله فـرد     سـپس شـود و      مـي  بلنـدتر تقويـت و    در داخل سـمعك صـدا       . دنشو  مي صداها از طريق ميكروفون وارد سمعك     
  . شود  ميشنيدهكننده  استفاده

  
  انواع سمعك

  )BW(جيبي هاي  سمعك
شود و محكم بـه قالـب         مي  به گيرنده متصل   سيم كه از طريق يك      دارد قرارجعبه كوچكي است كه روي بدن       معك جيبي   س

 ولي امـروزه    .گيرد  مي  عميق مورد استفاده قرار    تا شنوايي شديد    انواع كم اين نوع سمعك معموال براي      . گردد  مي متصلگوش  
 بشدت كاسته شده و بجاي آن از انواع پشت گوشي اسـتفاده           ها     از سمعك  الكترونيكي توليد اين نوع   هاي    با پيشرفت فن آوري   

   .شود مي
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 )ITE(داخل گوشي هاي  سمعك

” داخـل گـوش   “يعنـ ي In the Ear مخفف كلمـه  ITE(شود   مي گفتهزي نITE ي كه به آنها سمعكهاي داخل گوشيسمعكها
بدليل كوچـك بـودن     ها    شود اين نوع از سمعك      مي تجويز  هر فرد  ي برا ي بطور سفارش   و  گوش مجراي از   يري، با قالب گ   )است
  .شندبا   ميزيتجوقابل  بزرگساالن يبراو آن هم فقط براي  تا متوسط مي ماليي شنوابراي انواع نقايصفقط 

  
  )BTE(پشت گوشي هاي  سمعك
متصل شده  قالب گوش   به  و خميده   د و از طريق يك لوله پالستيكي كوتاه         نگير  مي پشت گوش قرار  در   BTE نوعهاي    سمعك

از ماليـم تـا   شـنوايي  مقـادير كـم    ياين نوع سمعك بـراي تمـام  . شود  مي  متصل و قالب نيز به درون مجراي شنوايي خارجي       
  . قابل استفاده استعميق -شديد

  
  ها ريباط

  . براي سمعك استفاده شود در غير اينصورت سمعك به درستي كار نخواهد كردمناسب هاي  رياز باطبايد 
 در اندازه استاندارد    هاي     تمام باتري  – جيبيهاي    كسمعAA   توانـد مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد امـا              مـي   ولت 1,5 با

 )گران تر هستند اما عمر آنها بيشتر استها  اين باتري(شود   ميآلكاليني با عمر طوالني توصيههاي  باتري

   ري به عمر باططول . عك استفاده شودمخصوص سمهاي    ريطبااز   براي اين نوع سمعك بايد       – پشت گوشي سمعك
، سايز باطري، كيفيت سمعك، اندازه و مقدار كـم شـنوايي، و رطوبـت و دمـاي                   استفاده از سمعك    مداوم مدت زمان 

 .محيط بستگي دارد

 تقريبا يك ماه باشدتا ممكن است از چند روز ها  ريعمر باط. 

  
  
  
  
  

  باطري و كشوي باطري سمعك     مثبت  هاي    يد عالمت ري قرار ده  داخل كشوي باط   ري را در   باط - سمعك جيبي
 .ق دهيديبتط يكديگررا با 

 كـشوي مخـصوص آن در پـشت    ري را در برداريد و باطري را  برچسب يا كاغذ روي باط-  سمعك پشت گوشي
  .روي سطح باطري و سمعك توجه كنيدمثبت هاي  عالمتو به تطبيق  قرار دهيد سمعك

  بنديد زياد ببا فشارسعي نكنيد آن را .  آرامي كشوي باتري را ببنديدبهپس از جايگذاري صحيح باطري. 

  
  

روزانـه از    اسـتفاده    پـس از   .قابل جايگزين شدن نيـست     و ديگر    هفعال شد  پشت آن    با برداشتن برچسب  باطري سمعك   : نكته
  .سمعك درب باطري سمعك را باز كرده و باطري را براي استفاده بعدي خارج كنيد

  

 مورد دي خواهد زد، نبابي آسي به سمعك پشت گوشنكهي الي ساعت به دلايي عكاسنيدوربهاي  باطري – يادآوري
 .ردياستفاده قرار گ
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  سي كنيم كه باتري در حال كار كردن است؟ونه بررگچ
  

   از مجـراي  گـوش برداريـد و قالـب گـوش را     پـشت  سـمعك را از
 .در بياوريدشنوايي 

 عك را روشن كنيد و صـداي آن را در بيـشترين حالـت قـرار                سم
 .دهيد

            بـراي سـمعك    . سمعك را در داخل كف دست خـود قـرار دهيـد
 . دگيرنده را در كنار ميكروفون قرار دهي   جيبي

        ري در حـال كـار كـردن        طاگر صداي سوت ممتد وجود داشت بـا
 .است

           بـاتري را   . اگر صداي سوت وجود نداشت باتري تمام شـده اسـت
 . تعويض كنيد

 اگر با تعويض باتري باز هم صداي سوت وجود نداشت مشكلي در سمعك وجود دارد . 

  
  4فعاليت 

  .باتري را به طور صحيح در سمعك قرار دهيد        
  .كند يا تمام شده است  مياز روش باال استفاده كنيد و ببينيد كه آيا باتري كار        

  
  گوشهاي  قالب

  
  
  

  قالب گوش چيست و چرا ضروري است؟
  

هـا    قالـب ايـن   . كنـد   مي  متصل درون مجراي شنوايي خارجي   سمعك را به    بدنه  ،  قالب گوش 
مناسب گوش همـان فـرد      فقط  دقيقا   هر قالب  بنابراين   .باشد  مي اختصاصي ي شخص براي هر 

اگر اندازه قالب گوش اشتباه باشد و يا به طور درست در داخل گوش قرار نگرفته باشد                 . است
 مزاحمـي  و باعـث ايجـاد صـداي سـوت            مجراي شنوايي شده   صدا از اطراف قالب گوش وارد     

 طـور   بـه  هم چنـين اگـر قالـب گـوش           .شود  مي  كه براي اطرافيان بيمار هم شنيده      شود مي
قالب گوش  . و حتي دردناك خواهد بود    كننده    درست در گوش قرار نگيرد براي بيمار ناراحت       

كننـد قالـب      مـي  در كودكاني كه سـريع رشـد      . بايد هر سال يا دو سال يك بار تعويض شود         
  .گرددتعويض يكبار توسط شنوايي شناس ارزيابي و گوش بايد هرچند ماه 

  
  
  

  

 .شود  ميمحسوبها   سمعكي تماميضروربخش قالب گوش 
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  5فعاليت 
 ؟  پشت گوشييا سمعك جيبي و گوش نمونه براي گوش راست است يا چپ و براي هاي   كه قالبمشخص كنيد        

 
  تطبيق قالب گوش بر روي سمعك

تـوان آن بـر روي گـوش          مـي  شـود و سـپس      مـي  بـسته سـمعك    قالب گوش به راحتي بر روي گيرنده         جيبيهاي     سمعك در
  . جايگذاري كرد
ق بيـ هاللـي تط يك شكل سمعك بصورت شود بنابراين   مي متصلمعكخود س قالب گوش به پشت گوشي هاي در سمعك

اگر . برش داده شود  با هالل روي الله گوش      ناسب  تماي     در اندازه  الستيكي آن بايد   تيوبهم چنين نياز است     . داده شده است  
نـدازه كوتـاه باشـد      لوله پالستيكي بيش از حد بلند باشد سمعك به درستي در پشت گوش قرار نخواهد گرفت و اگر بيش از ا                    

  . شود  مي بيمارآزارگوش باعث مانند آن در پشت قالب لوله 
  
  

  
  كوتاه خيلي تيوب با گوش قالب  كوچك خيلي گوش قالب

  
  
  
  
  

   قالب گوش با گوشتطبيق
ش از گوش و قالب گـو     ( دهيد   قرارگوش  در درون مجراي    دهد كه چگونه قالب گوش را         مي دهنده به طور عملي نشان     آموزش

  ).  استفاده كنيدفرا گيرانآموزش دهنده يا يكي از 
  
  . خواهد  ميق دادن صحيح قالب گوش با گوش آسان نيست و مقداري تمرينيبتط

 . و در بين انگشت شصت و اشاره خود نگه داريدخارجي گوش قسمت ابتدايي گودالقالب گوش را در  .1

 . را با گودي گوش بيروني تطبيق دهيدمجراابتدا قسمت  .2

 .الب گوش را با قسمت باالي گوش تطبيق دهيد و در نهايت آن را به گودي گوش خارجي فشار دهيدق .3

 

شد و يا به هيچ عنوان توسط جرم و يا گي داشته با خوردچي پدي نباالستيك مانند قالب سمعك لوله -ي ادآوري
  . گردد  ميباعث قطع ورود اصوات تقويت شده توسط سمعك به گوش كهسرومن گوش مسدود شده باشد چرا 
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  6فعاليت 
  .هم گروهي خود را تمرين كنيددر تطبيق قالب گوش حالت 

از هم گروهي خود بخواهيد كه بررسي كنـد         .  تطبيق دهيد  تانتالش كنيد كه قالب گوش خود را بر روي گوش خود          
  .در گوش قرار گرفته استگوش به طور صحيح آيا قالب 

تـوان    مـي  چه چيزي براي شما سخت است و چگونه       . با هم گروهي و مربي خود گفتگو كنيد       ها    در مورد اين فعاليت   
  آن را ساده تر كرد؟

  
 مراقبت و نگهداري از سمعك. 7

  
  
  
  
  
  

  :مراقبت از سمعك
  

  .اين موارد را انجام دهيد
     سپري مو و ادكلن سمعك را      قبل از استفاده از ا

 .دربياوريد

      خـاموش و كنتـرل صـدا       /فقط از دكمـه روشـن
فقط بايد به وسيله    ها    ساير دكمه . استفاده كنيد 

 . تغيير داده شودكارشناسان شنوايي شناسي

 
  :اين موارد را انجام ندهيد

 فيــظربــسيار هــا   ســمعك- رهــا كــردن آنهــا 
 .هستند

    شـنا   شستـشو و     در مواقـع   -هـا خيس كـردن آن
 .آن را دربياوريد كردن 

            گذاشتن سمعك زير نور مـستقيم آفتـاب و يـا
 .يل گرمايشيا وسقرار دادن آنها بر روي

 استفاده از سمعك در هنگام ترشح گوش به دليل عفونت 

 استفاده از سنجاق، گيره كاغد، يا هر شي نوك تيز ديگر براي از بين بردن كثيفي سمعك يا قالب گوش. 

 ر سمعك تالش براي تعمي 

   شـنوايي شناسـي    هـاي     نزد شنوايي شناس در يكـي از كلينيـك         آن را    وارد شد اي    صدمهسمعك  به هر دليلي به     اگر
 .ببريد

  

 مراقبت گيچگوناز سمعك بايد  استفاده كنندگان ي تمامني بنابرا.هستندحساسبسيارو قيمت گران ها سمعك
 . خوردي كس نمچي گم شده به درد هايعك شكسته سم. بخوبي ياد بگيرندكردن از آن را 

  7تيفعال

   درست كار اي را كه ممكن است سمعك بشكند يي هاراه
  .دينكند را حدس بزن

 كرد يريشگي موراد پنيتوان از ا  مي چگونهنكهي مورد ادر
  .ديبحث كن

  :مورد انتظارهاي   از پاسخيبرخ
 كف اتاقي كردن سمعك بر روپرت   
 شدن سمعكسيخ   
 حمل كردن سمعكاطي احتبا   
 شستشو و شناي سمعك برادرآوردن  
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اسـتفاده  آفتـاب يـا داخـل فـر         مـستقيم   نور  قرار دادن آن زير      نمودن از  براي خشك    ،خيس شد به هر دليلي    اگر سمعك   
  .از بگذاريد و براي يك يا دو روز آن را در جايي امن قرار دهيدرا دربياوريد كشوي باتري را بها  باتري. نكنيد

آن را در    .كان و حيوانات نگهداري كنيـد     د و دور از دسترس ساير كو      كسمعك را در جعبه خودش، در محل خنك و خش         
  .جيب خود نگذاريد

  . را گره نزنيد و آن را محكم به دور سمعك نپيچانيدجيبيبند سمعك 
  

  
  :ها ريمراقبت از باط

دسـترس  ري بايـد در مكـان خـشك و خنـك و دور از               باط  
كودكان خردسال و حيوانات نگهداري شود زيـرا كـه ممكـن            

اگر باتري به صورت تصادفي بلعيـده شـد         . است آن را ببلعند   
در آب و هواهـاي     . فرد را به مراكز درماني انتقال دهيـد       فورا  

گهـداري  توان در يخچال ن     مي ري را باطبسيار گرم و مرطوب     
دفـع  هـا     بـا زبالـه    استفاده شده بايد به دقت    هاي    ريطبا. كرد

شوند و نبايد در آتش انداخته شوند يا در جـايي رهـا شـوند               
كه كودكان خردسال و يا حيوانات بـه آن دسترسـي داشـته             

هنگامي كه از سمعك استفاده نمي كنيد براي ذخيره         . باشند
گرم و مرطوب و در آب و هواهاي     . باتري آن را خاموش كنيد    

عك زيـاد اسـتفاده نمـي شـود بايـد           در مواقعي كه از سـم     يا  
  . ري از سمعك جدا كردباط
تـوان از مراكـز       مـي   را پـشت گوشـي   هـاي     ري سـمعك  باط  

داراي خـدمات شـنوايي     هـاي      يـا درمانگـاه     شناسـي  شنوايي
ري را بررسـي    هميشه تاريخ انقـضاي بـاط     . تهيه كرد  سنجي
  . كنيد

  
  

  
  گوشمراقبت از قالب 

  . شو دادپاكيزه نگه داشتن قالب گوش بسيار مهم است بنابراين بايد هر دو يا سه روز آنها را شست
 قالب گوش را از سمعك جدا كنيد  . 

 از مواد شوينده قوي يا الكل استفاده نكنيد. قالب گوش را با آب گرم و صابون بشوريد. 

     را كه در داخل سوراخ قالب گـوش گيـر كـرده اسـت را               ي  جرم گوش توان هر گونه      مي با استفاده از خالل دندان
 .پاك كرد

 قالب گوش را با آب تميز بشوريد و به داخل لوله فوت كنيد تا قطرات آب خارج شود . 

  بر روي سمعك وصل كنيدقالب گوش را با پارچه يا دستمال كاغذي خشك كنيد و آن را به طور صحيح. 

 

  8تيفعال
  
 از يكي و دي كنيطراح A4  پوستر در اندازهكي

   .ديمراقبت از سمعك را نشان دههاي  روش
 چگونه مراقب سالمت، متخصصان و نكهي مورد ادر

توانند به   مياستفاده كنندگان از سمعك خودشان
 كه در ييتا از سمعك ها ندي شكل آموزش ببنيبهتر

شود مراقبت كنند، بحث و گفتگو   مياجتماع استفاده
  .ديكن
  

  :مورد انتظارهاي   از پاسخيبرخ
 استفاده كنندگان از ني بروشور در بعيتوز 

  سمعك
 پوسترنصب   
 كه از ي كودكانني والدي كارگاه برايبرگزار 

   .كنند  ميسمعك استفاده
 يكه دارا ي معلماني برايينارهاي سميبرگزار 

  هستند كه از سمعك استفادهيدانش آموزان
 .كنند مي
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اگر ايـن   . تواند قالب گوش را مسدود كند       مي آيد و   مي در لوله پالستيكي بوجود   ) قطرات كوچك آب   (گاهي اوقات تجمع جرم   
  .و لوله را از سمعك جدا كنيد و داخل لوله فوت كنيد اتفاق افتاد قالب گوش

  
  .سمعك فوت نكنيدخود به داخل : نكته

  
  :عيب يابي سمعك .8

  

  راه حل مشكل شناسايي شده مشكل
  .خاموش استسمعك   .صدا وجود ندارد يا ضعيف است

  .صدا بسيار پايين است
  .ري تمام شده استباط
  .ري به طور صحيح جايگذاري نشده استباط

  .ري به طور صحيح بسته نشده استكشوي باط
لوله قالب با جرم گـوش يـا رطوبـت مـسدود شـده              

  .است
  .لوله قالب پيچ خوردگي دارد

  .استشده  قطع سيم سمعك
  ساير موارد

  .سمعك را روشن كنيد
  .ا بلند كنيدصدا ر

  . باتري را تعويض كنيد
  .باتري را به طور صحيح وارد كنيد

  .ري را ببنديدشوي باطك
  .قالب گوش و لوله آن را پاك كنيد
  .لوله قالب گوش را تعويض كنيد

  . را تعويض كنيدسيم
  .كنيدارسال تعمير براي سمعك را 

  .ار شده استكثيف و جرم دري جايگاه اتصاالت باط  .شود  ميصدا قطع و وصل
  روشن/نقص در دكمه كنترل صدا يا دكمه خاموش

  سيماتصال نادرست 
  سيمنقص در 

  .كنيدارسال تعمير براي سمعك را 
  .كنيدبراي تعمير ارسال سمعك را 

  . را فشار دهيدسيمشاخه  دو
  . را تعويض كنيدسيم

  صداي بيش از حد بلند  صداي درهم 
  ري در حال خالي شدنباط

  لباسسايش صداي 
  سيمنقص در 

  ساير موارد

  .صدا را كم كنيد
  .باتري را تعويض كنيد

  .سمعك را در خارج از لباس قرار دهيد
  . را تعويض كنيدسيم

  .سمعك را براي تعمير ارسال كنيد
   با جرم گوششنوايي مجرايانسداد   )صداي سوت( صدا بازخوردحالت 

  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

  . را پاك كنيدشنواييجرم گوش كانال 
  .صدا را كم كنيد

  .قالب را تعويض كنيد
  .قالب گوش را دوباره جايگذاري كنيد

  .قالب گوش يا لوله را تعويض كنيد
  .ي نشده استقالب گوش به درستي جايگذار  عدم راحتي سمعك براي استفاده

قالب گوش بيش از حد بزرگ است يـا بـه درسـتي             
  .ساخته نشده است

قالب گوش بـه درسـتي تنظـيم نـشده يـا مناسـب              
  .نيست

  عفونت گوش

  .قالب گوش را دوباره جايگذاري گنيد
  .قالب گوش را تعويض يا تعمير كنيد

لوله قالب گـوش را تعـويض يـا تعميـر           
  .كنيد

  .سمعك را تعويض يا تعمير كنيد
  .عفونت گوش را درمان كنيد
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اگر مشكلي شناسايي نشد يا راه حلي پيدا نشد بايد سمعك را براي تعمير به متخصص فني آموزش ديده ارسال كرد يا بـراي                        
  .  بازگرداندنمايندگي شركت مريوطهتعمير آن را به 

  
  پس آزمون

 دانم نمي  غلطصحيح   ها گزاره
        .د را پاك كنندافراد بايد به طور منظم قالب گوش خو

        .ورود آب به داخل سمعك مسئله مهمي نيست
        .ري به خوبي بسته نشود صدا شنيده نمي شود يا ضعيف خواهد بوداگر كشوي باط

        .كودكان بايد تشويق شوند كه از سمعك استفاده كنند
        .شود  مي به درستي متصل نشود صدا قطع و وصلسيماگر 

        .اند قالب گوش را مسدود كندتو  نميتراكم جرم
        .رود  مياگر صدا خيلي بلند باشد از بين

        .بيماران بايد در مورد چگونگي نگهداري از سمعك خود آموزش ببينند
        . با استفاده از سمعك تكامل زبان و گفتار در كودكان سنگين گوش بهبود نمي يابد

        جمع نمره
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


