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 غربالگری شنوایی نوزادان

. اختالل شنوایی یک مشکل آرام و باشدمیترین اختالالت مادرزادی است که بدون عالئم ظاهری شنوایی در زمره شایعکم

. بنابراین تشخیص باشندلد از نظر ظاهر قابل شناسایی نمیپنهان است و کودکانی که مبتال به آسیب شنوایی هستند در بدو تو

از بدو تولد تا شش ماهگی بهترین زمان برای  .ابتدای تولد بدون استفاده از انجام غربالگری شنوایی ممکن نیستآن در 

 .شنوایی در نوزادان است که باید مورد توجه والدین قرار گیردتشخیص ناشنوایی یا کم

شنوایی درصد از کم01گزارش شده است و  در جهان تولد زنده 1111در هر  3تا  1کننده دوره نوزادی شنوایی ناتوانشیوع کم

شنوایی ناتوان میلیون نفر در سراسر جهان دچار کم 600کودکان از طریق مداخله به موقع قابل پیشگیری هستند. قریب به 

جهان میلیون نفر از مردم 011بیش از  0101تا سال دهند.میلیون نفر از این تعداد را کودکان تشکیل می36کننده هستند و 

 شنوایی ناتوان کننده خواهند بود. دچار کم

شنوایی و رود، تشخیص کمآموزی کودک به شمار میماهگی تا سه سالگی بهترین دوران زبانکه از حدود ششتوجه به اینبا

 .ثر استؤبسیار م مان، در هوش و قدرت یادگیری کودکشروع در

ری نحو چشمگیآموزی کودک به، یادگیری و توان زبانداده نشودهای شنیداری کودک به موقع تشخیص چنانچه ناتوایی

. این نکته دآمشنوایان به وجود خواهد، اجتماعی و شغلی برای این دسته از کمبه تبع آن مشکالت تحصیلیو  یابد کاهش می

 .گیردمورد توجه قرار خصوص مادرسوی والدین و بهید ازمهمی است که با

توان کاری های دیرتری تشخیص داده شود دیگر نمیشنوایی کودک در زمانکم معنا نیست که اگراین بهموضوع البته این 

 حال حاضر تجهیزات ودرد. تری در درمان دار، نتایج مطلوبماهگیکرد، اما نکته مهم این است که تشخیص تا قبل از شش

صورت رد تا دریین وجود داشنوایی از سنین بسیار پاکمخیصای وجود دارد که با استفاده از آنها امکان تشهای پیشرفتهفناوری

 .مراحل درمان و توانبخشی در زمان مناسب آغاز شود تشخیص

شنوایی در نوزاد قابلیت تشخیص کم  ترماهگی و پایینه است که تا ششسنجی به این حد رسیدامروزه توانایی در علم شنوایی

 .شودموقع اجرا میزادان نیز در همین راستای تشخیص بههای غربالگری نووجود دارد و برنامه

 

 شنواپیشگیری از تولد فرزند کم

 د:شنوا را کاهش دهنشنوا یا سختتوانند با رعایت موارد زیر احتمال تولد فرزند کمدار شدن  میوالدین قبل از بچه

 قبل از ازدواج مشاوره ژنتیک انجام 

 ونی و بررسی عاملانجام آزمایشات خ Rh 

 صشاوره با پزشک قبل از بارداری درصورت ابتال به بیماری مزمن یا خام 

  یبدون تجویز پزشک در دوران باردارمصرف نکردن دارو 

https://article.tebyan.net/79606/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%D9%8A%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-
https://article.tebyan.net/79606/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%98%D9%86%D8%AA%D9%8A%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%8A-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-
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 یی از ضربات جسمی در دوران باردارجلوگیر 

 یهای مختلف در دوران باردارمراقبت جهت پیشگیری از ابتال به بیماری 

  قبل از بارداری سرخجه به زدن واکسنمبادرت 

  عفونت مادر در حین زایمانکنترل 

 کسیژنکمبود ا 

  

 عوامل ایجاد کم شنوایی بعد از تولد

 :زدهند عبارتند اعوامل دوران نوزادی ) از تولد تا یک ماهگی ( که خطر ابتال به کم شنوایی را افزایش می

 شنوایی مادرزادی حسی یا عصبیخصوص وجود کمسابقه خانوادگی در 

 سرخجهو  سیفلیس های دوران نوزادی مانندعفونت 

  کیلوگرم نوزاد هنگام تولد 0/1وزن کمتر از 

 آید زادی که نیاز به تعویض خون پیشیرقان یا زردی شدید دوران نو. 

 کانامایسین و  ،سین، توبراماییسینجنتاما)گلیکوزیدهاآمینو: مانند ،که اثر تخریبی روی شنوایی دارند مصرف داروهایی

 .ای و طوالنی مدت مصرف شودصورت دورههنگامی که به (استرپتومایسین

 مننژیت باکتریایی 

 روز0های ویژه نوزادان بیش از نگهداری نوزاد در بخش مراقبت 

  

 :ازدهند عبارتندش میعوامل دوران کودکی ) یک ماهگی تا سه سالگی ( که خطر ابتال به کم شنوایی را افزای

 های مرتبط با کاهش شنواییباکتریایی و عفونت مننژیت 

 که با کاهش هوشیاری کودک یا شکستگی جمجمه همراه باشد ضربه به سر. 

  شنوایی دارند مانند آمینو گلیکوزیدها به مدت طوالنیمصرف داروهایی که اثر تخریبی بر روی 

 ماه 3میانی بیش از میانی و تجمع مایع در گوشهای مزمن گوشعفونت 

 کندکه عملکرد شیپور استاش را مختل می شکاف کام :اختالالتی مانند. 

 وجود سابقه کاهش شنوایی دائم یا پیشرونده در فامیل 

 مخملک ،، مننژیتاوریون :کی مانندهای دوران کودبیماری 

 گرفتن در معرضویژه شکسستگی جمجمه، برخورد اجسام تیز با سر یا گوش، قرارهای دوران کودکی بهآسیب 

 ... و اصوات بلند 

https://article.tebyan.net/64943/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%86
https://article.tebyan.net/64943/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%86
https://article.tebyan.net/146861/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://article.tebyan.net/146861/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C
https://article.tebyan.net/74750/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://article.tebyan.net/8325/%D9%85%D9%86%D9%86%DA%98%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://article.tebyan.net/124731/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-
https://article.tebyan.net/151818/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A8-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-
https://article.tebyan.net/151818/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D9%84%D8%A8-%D9%84%D8%A8-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DB%8C-
https://article.tebyan.net/7929/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://article.tebyan.net/7929/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://article.tebyan.net/79429/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%DA%A9
https://article.tebyan.net/79429/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%DA%A9
https://article.tebyan.net/133118/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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شنوایی در معرض خطر بیشتری قرار دارد. در این رابطه نسبت به ابتالی به کم دک دارای یکی از عوامل فوق باشد گر کوا

ورت تشخیص، ص)ادیولوژیست( مشورت نمایید و در ش و حلق بینی و یک کارشناس شنوایی سنجیباید با یک متخصص گو

 .عمل آیدباید از کودک ارزیابی کامل شنوایی به

 
 

 :عوارض ناشی از وجود کم شنوایی دائم
 

 تأخیر در رشد طبیعی گفتار و زبان 

 خیر رشد اجتماعی فرهنگی، اختالل در یادگیری أ، اختالل در تفکر، تاختالل عاطفی ،ختالل در ایجاد ارتباط با دیگرانا

 .و افت تحصیلی

 های درکی شنیداری، کاهش ذخیره لغات و، بروز ناتوانی، اختالل در حافظه شنیداریاختالل در خواندن و نوشتن ...  

 

 

 

 رمان و توانبخشید

امنا برخنی    .ی بنه وسنیله دارو قابنل درمنان اسنت     نی و گنوش خنارج  گنوش مینا   اوتینت  ماننند برخی اختالالت شننوایی  
قابننل درمننان بننا دارو نیسننت و فننرد باینند در مراحننل     ،شنننوایی حسننی عصننبی  :مانننند دیگننر از اخننتالالت شنننوایی 

 . گیردتوانبخشی قرار

منظنور  بنه ای و آموزشنی  ، رواننی ، حرفنه  ای از خندمات پزشنکی، اجتمناعی   اجنرای مجموعنه   :ازتوانبخشی عبنارت اسنت  
 .طور مستقل در جامعه زندگی کندبازتوانی فرد، تا کارایی فرد به باالترین حد ممکن برسد و بتواند به

 .شنوایی استمؤثرترین راهکار درمانی برای اغلب افراد مبتال به کم سمعک استفاده از

بلکنه بنرای تجنویز سنمعک بایند بنه متخصنص         ،وانند هنر سنمعکی را اسنتفاده نمایند     تشننوایی نمنی  فرد مبتال بنه کنم  
 .ادیولوژیست مراجعه کند

هنای تربینت شننوایی نتیجنه دلخنواه بنرای       مناسنب در کننار کنالس   باید به این نکته توجه داشنت کنه تجنویز سنمعک     
آورد. البتنه بهتنر اسنت بنه خناطر داشنته باشنید کنه همیشنه          پیشرفت و رشند گفتنار و زبنان کنودک را بنه ارمغنان منی       

 .است پیشگیری بهتر از درمان

https://article.tebyan.net/98175/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://article.tebyan.net/98175/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://article.tebyan.net/87875/%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
https://article.tebyan.net/87875/%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

