اگر نوزادی این سوابق را دارد بررسی

مراقب سالمت گوش و شنوایی خود

شنوایی وی الزامی است:

باشیم:

31اسفند ،روز جهانی شنوایی
اقدام برای کم شنوایی
سرمایه گذاری پر منفعت

سابقه خانوادگی کم شنوایی دائمی از دوران
کودکی ،مشکالت شنوایی ،گفتار ،زبان یا
تاخیر رشد
بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادی
بیش از  5روز که می تواند شامل تهویه
کمکی با چادر اکسیژن ،استفاده از داروهای
اتوتوکسیک(جنتامایسین و توبومایسین) یا
دیورتیک های حلقوی(فورسماید و الزیکس)،
ابتال به هایپربیلی روبینمیا همراه با تعویض
خون.

برخورداری از سالمت حس شنوایی
وارد نکردن جسم خارجی به گوش ،پرهیز از

اساس رشد طبیعی گفتار و زبان

تولید سرو صدای بلند(بوق زدن و ،)...استفاده
از گوشی محافظ در مکان های پرسر وصدا،

عفونت های داخل رحمی :سیتومگالوویروس،

اقدام برای درمان بیماریهایی که میتواند

هرپس ،سرخجه ،سیفلیس ،توکسوپالسمو

منجر به کم شنوایی شود ،قورت ندادن
عطسه ،باز کردن دهان درصورت تغییر فشار
هوا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

بیمارستان مرکز طبی کودکان

اگر کم شنوایی کودکی با انجام ارزیابی-

اگر کودکی به این بیماری ها دچار شود

اگر کودکی این عالئم را دارد بررسی

های شنوایی تایید شد:

بررسی شنوایی او الزامی است:

شنوایی وی الزامی است:

اقدامات توانبخشی شامل تجویز سمعک،

-عفونت گوش ،تورم لوزه ،مننژیت ،تشنج،

-بدفرمیهای جمجمهای – صورتی شامل

شرکت در کالسهای تربیت شنوایی و

ضربه به سر به ویژه قاعده جمجمه و

الله گوش ،کانال گوش خارجی ،منگوله

گفتاردرمانی الزامی است.

استخوان گیجگاهی که منجر به بستری در

گوش ،سوراخ ریز اطراف الله ،ناهنجاری های

بیمارستان شود

استخوان گیجگاهی

اگر کودکی این مشکالت را دارد بررسی

-موی جلوپیشانی سفید

شنوایی وی الزامی است:

-سندرم های همراه با کم شنوایی از بدو تولد

تاخیر در مراحل رشد جسمی(گردن گرفتن،

و یا ظهور تاخیری و پیشرونده مانند آشر،

نشستن ،ایستادن و راه رفتن)

نوروفیبروماتوزیس،استئوپتروزیس ،واردنبرگ،

آزمون های شنوایی از نوزادی تا
کهنسالی قابل انجام است.

کم توجهی به صدا های اطراف و صحبت
شما ،بیقراری و بیش فعالی
تاخیر در گفتار ،افت تحصیلی

پِندرد ،آلپرت ،مولتی پلی ساکاریدوزیس،
ایکتیوزیس ،داون
اختالالت نورودژنراتیو مانند سندرم هانتر،یا نوروپاتی های حسی -حرکتی مانند
آتاکسی فردریش
-کشت مثبت عفونت های همراه با کم

کلینیک شنوایی شناسی
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شنوایی ،به خصوص مننژیت باکتریایی و
ویروسی(هرپس و وریسال)

