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 )كنندگان خدمت دريافت(سطح پايه 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
   استوارنيدكتر افش                               

  ريرواگي غيها بيماري تيري كل دفتر مدريمد            
  ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيمعاونت بهداشت
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   رئيس كميته ملي سالمت گوشمقدمه
هاي بهداشتي    مربوط به آن در جهت ارتقاء سالمت عمومي جامعه و كاهش هزينه            ياقدامات مراقبت از كم شنوايي و     پيشگيري  

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

 زبـان،  جملـه  از كودك رشد مختلفهاي    زمينه در مدتي بلند و كوتاه عوارض و بوده مطرح جهان سراسر در نوزادان معلوليت
 تحصيالت سطح بر ادامه در نيز و بوده تاثيرگذار اجتماعي ـ  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
 زايمان، حين وارده اتوتوكسيك، صدمات  داروهاي بارداري، دوران در عفوني يها  بيماري 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 ترين شايع يكي از  و
 و شيوع ميزان دربارة متخصصين ناكافي دانش و موجود، مراكز از اطالع عدم آن، اوليه عاليم باها    ناآشنا بودن خانواده   كودك،

 برجـاي  شـناخت  و زبـان  گفتـار،  رشـد  بـر  منفي بسيار اثرات و گردد  مي شناسايي زياد بسيار تأخير با بسيارجدي آن  وارضع
 بـه  ابـتال  زودهنگـام  شناسايي براي راه موثرترين غربالگريهاي    برنامه كه است مطلب اين از حاكي تحقيقات  نتايج .گذارد مي

 نـوزاداني  كـه  انـد  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  وسـعة ت امكـان  نـوزاد  بـه  درماني بموقع  مداخله. است شده داده تشخيص ديرتر آنها شنوايي نقص
بموقـع و درمـان آنـان از         تشخيص امكان از يك طرف و    نوزادان شنوايي كم باالي شيوع. نمايد  مي شناختي را براي وي ايجاد    

 .باشد  ميملي غربالگريهاي  برنامه مويد اهميت سوي ديگر،
 در جهـت   الزم راهبـردي و اقـدامات    هاي    امهارائه برن  را ملزم به   مختلف  كشورهاي 2017بهداشت در سال     جهاني سازمان
كـرده   را ارائه     گزارش 2005در سال   المللي   اين نهاد بين  . كرده است  كم شنوايي و افزايش بار ناشي از آن        كنترل و پيشگيري

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

 ي افراد در كشورها   نيحداقل دو سوم ا   . در جهان بوده است   ) 2018در سال   ( نفر   ونيليم 466و   )2013در سال   ( نفر   ونيليم
. باشـند   مـي  گـوش هـاي     يماري ب ري و سا  مي مال يي كم شنوا  ي از افراد دارا   يد باالتر  آمار تعدا  نيطبق ا . باشند  مي درحال توسعه 

 نيهمچنـ .  انسانها باشـد   ني ا ي كننده زندگ  دي تهد تي و دراز مدت و در نها      دهيتواند منجر بروز مشكالت عد      مي  حاضر تيوضع
 و حفظ شـغل و      افتني دانش،   لي تحص گر،يكدي  ارتباط افراد با   ي برقرار يي بر توانا  يتواند باعث بروز اثرات مخرب      مي ييكم شنوا 

 بـار   ني و مشكالت متعاقـب آن همچنـ       ييكم شنوا .  برچسب كم شنوا خوردن افراد گردد      تي گردد و در نها    يارتباطات اجتماع 
  . سازند  ميلي بر جوامع تحميادي زياقتصاد

گوش و كمك بـه افـراد كـم شـنوا           هاي   يماري و درمان ب   يريشگي درباره پ  ياندكهاي     در حال توسعه، برنامه    يدر كشورها 
 از  يبرخـ .  انـد  دهيـ دهـا      برنامـه  نيـ  ا ي اجـرا  ي بـرا  ي آموزش اندك  ي بهداشت ني كشورها، مراقب  ني از ا  ياريوجود دارد و در بس    

بهـورز  /  سـالمت  نيتوانـد توسـط مـراقب       مـي  ،يي اختالالت گوش و شـنوا     ال مداخالت در قب   ني و مقرون به صرفه تر     نيموثرتر
 بـر كـاهش بـار       ياديـ  ز راتيبكـار رونـد، تـاث     كـشوري    اسيـ  مداخالت در مق   نياگر ا .  اجرا شود  هي سطوح اول   در دهيآموزش د 

  . خواهد داشتييگوش و كم شنواهاي  يماريب
 يضـرور هـاي     مراقبـت شـامل    ه،يمراقبت سالمت اول  " كه   كند  مي انيبدر گزارش خود     يسازمان بهداشت جهان  همچنين  

 كه جامعه و    ي ا نهي مشاركت كامل آنها و با هز      قيجوامع از طر  در   قابل قبول    يابزارهاو  ها    نواده افراد و خا   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  شرفتيمت و پ   سال 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  آنهامعلوليت در   

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

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

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

 .در كشور شوندها  يماري بني بار ايكاهش اساس
  

  محمد فرهاديدكتر      
   گوش        رئيس كميته ملي سالمت   

  ناشنوايي و اييشنو كم از پيشگيري      و
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   سازمان جهاني بهداشتشگفتارپي
شـنوايي نـاتوان كننـده        كـم  دارايدر سراسـر جهـان       ميليون نفـر     466 در حدود زند كه     مي سازمان بهداشت جهاني تخمين   

كـم  اع  انـو به نوعي مبتال بـه      بسياري از مردم    . كنند  مي ن افراد در كشورهاي درحال توسعه زندگي      يمي از اي  بيش از ن  . هستند
د باعـث  نـ توان  مـي قبيـل از اخـتالالت  ايـن  . شـوند   مـي  گـوش يها بيماري  از متفاوتيانواع وآن  خفيف  بخصوص نوع   شنوايي  
سـخت شـنوا     افرادي كه    دربا ديگران   ارتباط  برقراري  . باشدفرد مبتال   زندگي  تهديدي براي   نيز   يدر موارد  و   ،دائمي مشكالت

هـاي    محـيط در محـل كـار و       اين افـراد    .  است دشواربسيار   هستند متوسط تا شديد  ات  در درج  كم شنوايي مبتال به   يا  و   بوده
شخـصي و   زنـدگي   بـروز مـشكالت عديـده در         يـا    ياجتماعي  انزوا آنها دچار  اكثر .باشند  مي مشكل دچاراغلب   خود   يآموزش

  . خود هستندخانوادگي 
 بمنظـور ارتقـاء   پايـه   در سـطح     آموزشي   اصول بيان،  )سطح پايه (اوليه گوش و شنوايي     هاي    مراقبت كتابتدوين  از  هدف  

 .باشـد   مـي  جامعـه  عمـوم آحـاد   ، معلمان، والدين و     بهورز  / بهداشتي مراقبين ويژهجامعه   متناسب با فرهنگ     همگانيآموزش  
گوش و  هاي    وط به سالمت و مراقبت    بدر مسائل مر   جامعه آحاددادن  مشاركت  حاضر  منبع آموزشي   هدف از نگارش    همچنين  
 مـديريت و پيـشگيري      اي بمنظور   اقدامات پايه  محتويات اين كتاب مشتمل بر    . باشد  مي افرادعمومي   و افزايش آگاهي  شنوايي  

 مجموعـه  در قالـب جلـد اول از     حاضـر   آموزشـي   منبـع   . باشـد   مي كشورنظام سالمت   در سطح اول    از كم شنوايي و ناشنوايي      
 تـاليف گرديـد تـا       تـدوين و  ساتيد و كارشناسان حـوزه سـالمت        با همكاري ا  گوش و شنوايي    هاي     مراقبت  سه جلدي  كتابهاي

مجموعـه   ازيكـي    حاضـر كتـاب   . باشـد  نظام سالمت كشور     راهنمايي در جهت ارتقاي سالمت گوش و شنوايي مردم عزيز در          
   : باشد مي زيربا عناوين  هاي اوليه گوش و شنوايي مراقبتهاي  از سري كتاب يجلد چهار

  كنندگان خدمت دريافت/ محتواي آموزش سطح پايه  .1
  مراقب سالمت/ راهنماي آموزش بهورز  .2
 مراقب سالمت/ محتواي آموزشي ـ كتاب كار بهورز  .3
 محتواي آموزشي ويژه پزشك .4

  
  چرا اين منبع آموزشي تدوين شد؟

از بروز آنها   پيشگيري  راههاي   شايع گوش و  هاي    و بيماري ها    كم شنوايي  شناخت   ا بمنظور پايه اي ر  هاي    راهنماي حاضر روش  
 ، شـنوايي  كـم  مبـتال بـه   الزم از افـراد     هـاي     با درك و حمايـت     آموزشيمنبع  اين  هم چنين   . دهد  مي آموزشبصورت ساده   را  
   .داشته باشداينگونه افراد  سازنده در خانه، مدرسه يا محل كار  نقشدتوان مي
  :خوانيم  ميكتاباين در 

 بهداشت گوشهاي  مندينياز 
 تشريح چگونگي پيشگيري از اختالالت شايع گوش و شنوايي 
 پزشك  بيماران به ارجاعزمان در مورد  توضيح 
 و ناشنوايي شنواييكمبروز  تشريح داليل  
  و ناشنوا شنواكم با افراد ارتباطبرقراري به افراد جامعه چگونگي تشويق تشريح  
 كم شنوا و ناشنوادر دسترس براي افراد و ممكن هاي   و راه حلتدابير درمانيشريح ت 
بـا   .قـرار گيـرد    اسـتفاده     مـورد  آموزشـي ابـزاري   به عنوان   تواند    مي كه باشد  مي  تصاوير واضح و قابل درك     حاضر حاوي منبع  

 بحـث كننـد تـا درك         آموزشي مربوطـه   محتواهاي كه در مورد تصاوير و       شوند  مي  تشويق افرادآموزش محتواي اين مجموعه     
   .ايجاد شود شنوايي گوش و اختالالتهاي   بيماريبهتري براي آنها در حيطه
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   ؟برند  مياين كتاب بهرهآموزشي محتويات  از چه كساني
از  بهتر و مـوثرتري ت تا درك  تدوين شده اسآحاد جامعه ي معلمان و تمام  ، براي كمك به كودكان، والدين     محتواي اين كتاب  

هاي   بيماريعوارض و عواقب    از   بايستي  مي آحاد مردم جامعه تا جاي ممكن     .  براي آنها ايجاد شود    كم شنوايي سالمت گوش و    
گوشي را بخـوبي    هاي    از بروز انواع كم شنوايي و بيماري      پيشگيري  آگاه باشند و راههاي مراقبت و       ها    كم شنوايي گوش و انواع    

د باشنهايي    نشانهعواملي باعث بروز كم شنوايي در آنها شده و در صورت بروز بدنبال چه               ه چه    ك آگاه باشند بايد  مردم  . بدانند
 چگونه از   تك تك آحاد جامعه آگاهي يابند كه      در صورتيكه   . باشد  مي چه موقع درماني  هاي    اينكه بهترين زمان براي مداخله    و  

 و جبـران خواهـد      قابل پيـشگيري   كم شنوايي گوش و   اي  ه  بيماريحداقل نيمي از موارد     خود مراقبت كنند،    و شنوايي   گوش  
بهداشـتي شـهري و روسـتايي، مراكـز جـامع سـالمت،             هـاي     وخانهها    پايگاهتواند در     مي كتاب راهنماي حاضر   هم چنين    .بود

  . قرار گيرد و آموزش محلي مورد بحثجوامعدرمانگاه ها، مدارس و 
  

   راهنمااستفاده از كتابنحوه 
 و مطمئن شويد كه هر بخش را درك كرده ايد را بخوانيد بكتا . 
  بخواهيد كه به شما كمك كندخود  مراقب سالمت/ بهورزاگر بخشي را درك نكرديد از.  
 سـاخته و   آن را   طـور صـحيح     بتوانيد به   كنيد، طوري كه    تمرين  گوش  مربوط به   پاك كننده خشك    يك  ساختن   در

 . دكنيبطرز صحيح از آن استفاده 
 كنيد بخوبي تشريحدهيد   ميفرادي كه آموزشهر بخش را به ا. 
  آموزش دهيددهيد   مينشان ي را كهتصاويرمحتواي. 
 همه بتوانند تصاوير را ببينندطوري كه را باال نگهداريد به كتاب . 
  دهد  مينشان را به آنها مفهومي بپرسيد كه تصوير چه افراد تحت آموزشاز . 

  

  :اد بگيريمتوانيم ي  مي آموزشياز اين كتابآنچه 
  :گوشهاي  بيماري -الف

 از كجا بدانم كه كودك من عفونت گوش دارد؟ -گوش بيماري و عفونت عالئم 
 توان انجام داد؟  مي چه كاريگوشهاي  براي درمان عفونت -گوش بيماري درمان 
 ها   اهنجارياين ن  آيا   ؟گذارد  مي گوش بر روي شنوايي كودك من تاثير      هاي    ناهنجاريچگونه   -گوشهاي    ناهنجاري

 د؟نشو كم شنواييتواند باعث   مييا بيماري گوش
  

 :درمان آنها و گوشهاي   عفونت-ب
  .شود درمان گوش عفونت ترعسري چه هربايستي  ناشنواييو  كم شنواييبراي پيشگيري از 

  

  :پرسش براي سواالتي
  شود؟  ميگوش عفونت دچار من كودك چرا .1
  نشود؟ گوشهاي  عفونت دچار من كودك تا دهم انجام توانم  مياقدامي چه .2
  كنم؟ تميز را كودكمهاي  گوش توانم  ميچگونه .3
  ؟خود را تميز كنم كودك گوش توانم  مياي با چه وسيله .4
  ببرم؟ مركز درماني به را خود كودك بايد زماني چه .5
 كنم؟ استفاده گوشهاي   در درمان بيماريگياهي يا سنتيهاي  درمان از توانم  ميآيا .6
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  : گفتار شنوايي و -ج
  . كودكي كه نتواند بشنود قادر نخواهد بود كه حرف بزند

 پرسش براي سواالتي:  
 صحبت كند؟ به سن خودش نمي تواند بخوبي متناسبكودكم چرا  .1
 توانم مراجعه كنم؟  ميبراي سنجش شنوايي كودك خود به كجا .2
 گويم؟  مي من چه چيزيبفهمد تاتوانم به كودك خود كمك كنم   ميچگونه .3
 گويم؟  ميچيزي چه كهبفهمانم  خود كودك به تا كنم استفادهها  نشانه از توانم مي آيا .4
 شنود؟ نمي) ديگر كودكان مانند (معمولي صورت به من كودك چرا .5
 ؟آموزش ببيند و برودعادي  مدرسه به تواند  ميمن شنواي كم كودك .6

  

  ناشنواييو  كم شنوايي -د
 است؟ كم شنوا و يا ناشنوا من ودكك كه بفهمم توانم  ميچگونه -تشخيص اوليه  
 داد؟ انجام توان  ميكاري چه – اوليهمداخله  
 است؟كم شنوا و يا ناشنوا  او حالي كه در بگيرد ياد را كردن برقرار ارتباط تواند  ميمن كودك چگونه –توانبخشي 

 

  تواند سبب اختالل شنوايي يا ناشنوايي شود  ميگوشهاي  بيماري يا ناهنجاري: نكته
  

  كنيم؟  مياز آنها براي چه كاري استفاده  ؟واس پنجگانه كدام استح
  اي دارد؟ اين حس چه وظيفه  استفاده از اين حس  حس
  المسه

    

اين . حساس استاشيا به لمس نسبت پوست ما 
كند كه چيزهايي مانند   ميحس به ما كمك

   و لطافت را حس كنيمسرما، گرما، زبري

  بينايي

    

 اطراف اشيا كه تمام سازند  ميادرما را قها  چشم
  خود را ببينيم

مردم، حيوانات، ساختمان ها، اشياي : مانند
  .كنيم  ميكاردر آن  و جايي كه داخل خانه

  بويايي

    

چيزهايي مانند بوي كند كه   مي ما را قادربيني
 و آب آلوده را بوي غذا، بوي سوختگي، باران

  . كنيمحس

  شنوايي

    

صداي اطراف را تا د نده  مياجازهبه ما ها  گوش
گريه كودك، صداي مانند  بشنويمبخوبي 

، بوق ماشين،  پارس سگگفتگوي افراد، صداي
  بارش باران و صداي موسيقي

  چشايي

    

 آيا غذا متوجه شويمكند كه   مي ما كمك بهزبان
، پخته يا شور است يا شيرين، داغ است يا خنك

  خام
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  خود مراقبت كنيم؟هاي  چرا الزم است كه از گوش
  

خـود مراقبـت    هاي    ضروري است كه از گوش    
اي كــه بتــوانيم بــسياري از كنــيم بــه گونــه 

ــداها،  ــاص ــحبت گفتگوه ــاي  و ص ــراده  را اف
 صداهاي زيادي هستند كه ما هر        . .. بشنويم

برخـي   از آنها بلند و      برخي. . . شنويم    مي روز
بعـضي از صـداها     .  از آنهـا آرام هـستند      ديگر
ــاال اي دار ــانس ب ــا داراي و فرك ــضي از آنه بع

  .پايين هستند فركانس
  

  

  :  از خانهبيرونصداهاي 
 

  ،صداي باد، باران  
 ي حيواناتسر و صدا  

  : كنند  ميصداهايي كه مردم توليد
 صداي گفتگوها 
 آواز 
 خنديدن   

  : ها صداي داخل جاده
 ــين ــداي ماشــ ــا،  صــ هــ

ــاميون ــوس ك ــا، اتوب ــا،  ه ه
  ها تاكسي

 و آژيرهاصداهاي بوق   
  : شود  مياصواتي كه در درون خانه شنيده

 جوشيدن آب  
  گريه كودك  

   داد و فرياد كودكان  
   

 : صداهاي محل كار
     ،كشاورزي، كارخانه، بـازار

  ساختمان سازي   
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  : داستان يك مادر
مردم تمام  .  بسيار كثيف است   ن نهر آ بازي كند اما آب      نهر آب نزديك خانه   او دوست دارد كه داخل      . پسر من چهار سال دارد    

گاهي اوقـات   . نديشو  مي آب همان نهر   داخل   مردم لباس هايشان را   هم چنين   . ريزند  مي آن نهر  آبخود را داخل    هاي    پسماند
 خـود شـكايت   هـاي      گـوش  و از درد  كنـد     مـي   هميـشه گريـه    پسر من . كنند  مي آنجا شنا در  و  رفته   حيوانات هم به داخل نهر    

 پسر مـن هاي   گوشپزشك بردم و مركز بهداشت را به    اومن امروز   . شود  مي  خارج ي چرك  مرتب ترشح  اوهاي    وش از گ  .كند مي
خـوب  م  پـسر  تا عفونت گـوش      دادبه او   مقداري دارو   سپس   و   كرده است  عفونت بدي    پسرمهاي     گفت گوش  او. را معاينه كرد  

تـوانم  تـا ب  مخـشك كـن  پـسرم را  گـوش   ،تميزنرم و دستمال با استفاده از يك هم چنين به من نشان داد كه چگونه       او  . شود
هرگـز نبايـد    آبهاي آن نهر آلوده بوده و       به من گفت كه     مراقب بهداشت   . آيد را خشك كنم     مي  بيرون اوگوش  ترشحاتي كه از    

ونت گـوش   او توضيح داد كه اگر كودكان زياد دچار عف        . شود  مي باعث عفونت گوش   چرا كه  آب آلوده وارد گوش كودكان شود     
 نتوانـد   پسر من اگر  . به مدرسه برود و شغل پيدا كند       پسرماهم كه   وخ  مي من. شوند ممكن است كه نتوانند به درستي بشنوند       
  . در آينده شغل مناسبي اختيار كند و فرا بگيردمعلم را هاي  آموزشبه درستي بشنود براي او سخت خواهد بود كه 

مركـز  شـود او را بـه         مي او چرك خارج  هاي    بار كه ببينم از گوش     م و اگر هر   دار  مي من او را از آب آلوده دور نگه       
   .برم  ميبهداشت محله خودمان
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  خود مراقبت كنيم؟هاي  توانيم از گوش  ميچگونه
  بهداشت فردي

  

  
    

 گــوش داخــل را آلــوده انگــشت
 غـذا  تهيـه  از قبـل . نكنيـد  خود
 بـا . بـشوريد  را خـود هـاي    دست
ـ هاي    دست . نخوريـد  غـذا  ودهآل

 توالـت  بـه  رفـتن  از بعد هميشه
  .بشوريد را خودهاي  دست

آلـوده  هاي    هرگز در درون آب   
ــتحمام    ــا اس ــد و ي ــنا نكني ش

  نكنيد

  : هيچ چيزي را داخل گوش خود نكنيد
 سرد يا داغهاي  روغن  
 داروهاي گياهي دست ساز   
   نفت سفيد يا   سركه، روغن،    مختلف مثل مايعات

  .... و نفت چراغ

 توصـيه  مقـدار  به آن از و است داده شما به بيمارستان يا درمانگاه پزشك كه كنيد مصرف را دارويي فقط: وجهت
  .كنيد استفاده شده

  
  

 گـوش  داخـل  را چيـزي  هيچ كه بدهيد ياد كودكان به: نكته
 سـنگ،  خـرده  مهره، دانه، كن، پاك مداد، مانند (نكنند خود
  )چوب خرده

  
  
  

 بايـد  شود خارج چرك آنها از يا و شندبا دردناكها    گوش اگر
 معنـي  بـدان  اين. كند مراجعه مراكز درماني  به فرد آن حتما
 پزشـك  توسـط  بايد و اند شده عفونت دچارها   گوش كه است

  .شود معالجه
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  كم شنوايي به چه معناست؟  
است، در نتيجه در صـحبت كـردن و          واييكم شن داراي   و با بخوبي ارتباط برقرار كند        هنگاميكه فردي نتواند به خوبي بشنود       

   .شود  ميمشكالتيدچار گويند،   ميچيزهايي كه مردمشنيدن 
 از طريـق    تواننـد   مـي  خفيـف  كم شـنوايي   داراي افراد. باشد و عميق متغير     شديد خفيف تا    مقاديرتواند از     مي كم شنوايي 

بـا  ارتبـاط   برقـراري    مشكالت بيـشتري در      دارايمتوسط   كم شنوايي ن با ديگران ارتباط برقرار كنند ولي افراد با          صحبت كرد 
 يا   چند نفر  صحبت هم زمان  همهمه   مثل هنگامي كه در محيط اطراف       زياد باشد  محيطيي  هاهنگاميكه صدا . هستند ديگران

درك مناسـبي از صـحبت ديگـران        متوسط قادر نخواهند بود كـه        كم شنوايي  افراد با     وجود داشته باشد   صداي بلند موسيقي  
با نگـاه بـه ديگـران از لـب خـواني مناسـبي               تا باشند   يبايد در نور مناسب   اين دسته از افراد     . بشنونداشته باشند و يا بخوبي      د

شـديد   كـم شـنوايي    دارايافراد  . شود را لب خواني كنند      مي كند چيزي كه گفته     مي  آنها كمك  اين حالت به  . برخوردار باشند 
ـ ارتبـاط   برقـراري   بـراي   ها    نشانهاستفاده از   لب خواني يا    در نتيجه    اري دارند و  مشكالت زيادي را از نظر ارتباط شنيد       ه آنهـا   ب

  .ناميم  ميسخت شنواما اين افراد را  .كند  ميكمك
  

  افتد؟  مياختالل شنوايي متولد شود چه اتفاقياگر يك كودك با 
  . ودشود تقريبا نمي تواند صداها را بشن  ميمتولدشديد  شنوايي با كمكودكي كه 

  . باشد  مي شنواييكم داراي ويد احتماال به اين معناست كه كودك واگر مادر متوجه هر يك از عالئم زير در كودك خود ش
  

   چگونه بايد پاسخ دهد؟كودك چند هفته تا شش ماه
 نگـاه كـردن   ها، چشمك زدن، هوشـيارانه        چشم گشاد شدن  شنيدن صدا را نشان دهند مانند         بايد برخي از عالئم     كودكان اين

  ). مانند اينكه آنها در حال گوش كردن به صدا هستند(
اگر چنـين باشـد     . شود ممكن است كودك شما دچار عفونت شديد گوش باشد           مي چرك خارج ها     اگر از گوش   :كنيد بررسي

ان عفونـت   معاينـه و درمـ    بـراي   كـودك را    در اين حالت مـادر بايـد        . كودك به مراقبت نياز خواهد داشت تا عفونت پاك شود         
  . ببردنزد پزشك و براي بررسي وضعيت شنوايي نزد شنوايي شناس ها  گوش

  

  افتد؟  مياگر كودكي به طور معمولي نشنود چه اتفاقي
اين به اين دليـل اسـت كـه كـودك           . كودكي كه نتواند به طور معمولي بشنود قادر نخواهد بود كه به طور واضح صحبت كند               

  .گويند را بشنود  ميي را كه ديگران به طور واضح كلماتنمي تواند
 موسـيقي و صـداي      توانـد  زيـرا او نمـي    ا ساير كودكان بازي كنـد       تواند به خوبي بشنود و ب      كودكي كه در تصوير است نمي     

  . ديگران را بشنود
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 صـداي   ه كه در مدرس   مانند ساير كودكان نخواهد بود زيرا او قادر نخواهد بود         كم شنوا   سرعت يادگيري كودك    در مدرسه   
  . بشنودبخوبي زنند را   ميكان در مورد آن حرفمعلم و آنچه كه كود

  

  
  

بـه   لب خـواني      يادگيري كلمات در شنيدن   مانند   درستها    استفاده از نشانه  دچار كم شنوايي باشد      تا حدودي    ياگر كودك 
كند   مي و لب خواني به كودك كمك     ها     و استفاده از نشانه    شود ياري از كلمات به خوبي شنيده نمي      بس . كند  مي كمككودك  

پزشـك  بايـد عفونـت بوسـيله       و عفونت گوش داشـته باشـد         اگر كودكي مشكل شنوايي      .شود را بشنود    مي چيزهايي كه گفته  
مورد معاينه قرار گيرد كه آيـا هنـوز مـشكل شـنيدن             تواند دوباره     مي  كودك زماني كه عفونت گوش درمان شود     .  شود درمان

  . مادر و كودك را براي بررسي و معاينه گوش به درمانگاه يا بيمارستان بفرستيد. د يا خيرمعمولي صداها را دار
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  افتد؟  مياگر فرد بالغي به طور معمولي نشنود چه اتفاقي
ايـن  ممكـن اسـت     . شنود مشكالتي در ارتباط برقرار كردن با ساير مردم خواهد داشت           د بزرگسالي كه به طور معمولي نمي      فر

  . از خانواده و اجتماع كنندشدگي  طردانزوا و  يي كنند و بتدريج دچارتنهاحساس افراد ا

    
  

ممكن است ياد نگرفته باشـند كـه بـه طـور واضـح              گويند را بشنوند      مي توانند آنچه ديگران   به دليل اينكه بزرگساالن نمي    
در تواننـد بخـوبي      و نمـي  گيرنـد    ت را يـاد نمـي      كلمـا   بشنوند بنـابراين   صحيحتوانند كلمات را به طور       آنها نمي . صحبت كنند 

   .ها از آنها استفاده كنندگفتگو
  

    
 كـردن  برقـرار  ارتبـاط  برايها    نشانه از كم شنوا و ناشنوا    افراد

  .كنند  مياستفاده
در لـب خـواني و ارتبـاط        كم شنوا و ناشنوا     نور كافي به افراد     
  .كند  ميبرقرار كردن كمك

  
 و  خوبي داشته باشـد   هاي    آموزش در خانه، مدرسه و محل كار         ممكن است قادر نباشد     يا ناشنوايي  دچار كم شنوايي و    فرد

خـانوادگي  هاي    بايد در زندگي و فعاليت    كم شنوا و ناشنوا     افراد  .  براي او شود    مناسب اين ممكن است مانع از پيدا كردن شغل       
تواننـد فـردي سـازنده در درون          مـي  يـد را آمـوزش ببيننـد و       مفهاي    توانند مهارت   مي آنها. ي مشاركت داشته باشند   و اجتماع 
 تـالش كننـد كـه        آنها بايد  استفاده كنند ها    اين افراد بايد براي ارتباط برقرار كردن با ديگران از نشانه          . خودشان باشند اجتماع  

  . را ياد بگيرندخود زبان اشاره محلي 
  



 14 )مرجع آموزشي(هاي اوليه گوش و شنوايي مراقبت 

  :در بروز كم شنوايي و ناشنوايي علل قبل و حين تولد
 كند  ميمشكالت حين بارداري كه در رشد و نمو كودك اختالل ايجاد. 
 رساند  مي كودك آسيبحين تولد يا بعد از آن به شنوايي مشكالت گاهي اوقات. 
 نظارت شودها  زايمانبر  شود و بخوبي انجاممناسب قبل از تولد بايد هاي  مراقبت. 

 

  
  شود  مي محسوباز عوامل خطر) نارس بودن(تولد پيش از موعد نوزاد . 
 نرسداكسيژن براي تنفس به كودك ازه كافي  در حين زايمان سخت به اندزماني كه. 
    شـنوا يـا ناشـنوا       كـم كودك آنهـا    باشند اين خطر وجود دارد كه       كم شنوايي و ناشنوايي مادرزادي داشته       اگر والدين 

 .متولد شود
  وصيه شود تهاي ژنتيك  به برخي از والدين مشاورهضروري استشنوا و ناشنوا  كمكودك تولد در مورد خطر. 
       در گـوش   شـنوايي  بـه عـضو      توانـد   مـي  اين بيماري . شود  مي ساز محسوب سرخجه در طول باردراي يك عامل خطر  

ابتال به كم    خطر   ازاطمينان از اينكه مادر قبل از ازدواج يا قبل از بارداري واكسينه شده باشد،                .برساند آسيب   داخلي
 .خواهد كردپيشيگيري شنوايي و ناشنوايي 

 سـاز در    عامـل خطر   ان باردار  در مادر  تواند  مي باشد  مي اييباكتريعفونت   از   ناشينوعي بيماري آميزشي    كه   سفيليس
سـفيليس و   مثل سرخجه،   هايي    بيماريزنان باردار بايد براي     . محسوب شود  در كودك    ايجاد كم شنوايي و ناشنوايي    

 . ي شوندغربالگرديگر مشخص هاي  و بيماريتوكسوپالسموز و ويروس سيتومگالو 
 در ايجـاد كـم شـنوايي وناشـنوايي محـسوب           خطـر    عوامـل  ازمـشخص   هاي    نتي بيوتيك آبرخي از   مصرف  . داروها 

 ايـن داروهـا بـه       .شده باشد  پزشك تجويز    به دستور اين داروها نبايد حين بارداري مصرف شوند مگر اينكه          . شوند مي
 .داروهاي اتوتوكسيك معروف هستند

  تشخيص و درمان ارجاع داده شوندراي  بايد بزردينوزادان دچار. 
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  علل بعد از تولد 
   سرخك، اوريون، مننژيت:دوران كودكيهاي  بيماري

  

  

توانـد باعـث مـشكالتي در         مـي   عفونت گوش  :عفونت گوش 
  . گوش، گوش مياني يا گوش داخلي شودمجراي

  
توانـد بـه شـنوايي آسـيب برسـاند            مي داروهايي كه 

برخـي از آنتـي      : عنـوان نمونـه    به): داروهاي اتوتوكسيك (
    ها، داروهاي ضدماالريا بيوتيك

  

كار كردن با ماشين آالت پر سر و صدا،         : صداي بيش از حد   
  ها  صداي بلند، انفجارها، تيراندازيگوش كردن به موسيقي با

  

  

تواند علت كـم شـنوايي        مي آسيب به سر يا گوش    : تصادفات
  .باشد

  

نوايي را مـسدود كـرده      جرم گوش كه كانال شـ     : جرم گوش 
با مراجعـه   . تواند علت كم شنوايي در هر سني باشد         مي باشد،

 .توان جرم گوش را خارج كرد  ميبه درمانگاه
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  : پي بردن به اينكه آيا كودكي عفونت گوش داردبرايهايي  نشانه
 كودك تب دارد. 
 گويد كه گوش درد دارد  ميكودك. 
  شود  ميگوش كودك چرك خارجاز  (استگوش از  داراي ترشحكودك.( 
 شود بسيار بد بو است  ميچركي كه از گوش خارج. 
 و تب بااليي خواهد داشت، گلودرد كودك آبريزش بيني. كودك سرماخوردگي دارد و بهتر نمي شود.  
  

 تـب  و داراي هـا     ترشـح از گـوش     يـا  بيني از آبريزش با همراه داراي سرماخوردگي  كودك اگر: نكته بسيار مهم  
 .گيرد قرار بررسي مورد عفونت نظر از آنها گوش تا پزشك مراجعه كند به بايد باشد، مي

   
  :به ياد داشته باشيد

  :كاهش شنواييپيشگيري از هاي  برخي از روش
      زردي  كـم شـنوايي   بـراي پيـشگيري از      . تواند به عصب شنوايي آسيب برساند       مي زردي در كودكان تازه متولد شده

 .كودك بايد درمان شود
 تواند از عفونت دوران كودكي پيشگيري كند ها مي واكسن. 
 پيشگيري كندو گوش داخلي تواند از آسيب به گوش مياني   ميگوشهاي  درمان اوليه عفونت. 
           فقـط داروهـايي را مـصرف       . به شنوايي آسـيب برسـاند     ها    نتي بيوتيك آممكن است برخي از داروها به ويژه برخي از

 . كند  ميتجويزه شما ب پزشك خانوادهكنيد كه 
  آگاه شودآسيب زا به سيستم شنوايي خود بلند اصوات  تاثيرات مخربجامعه بايد در مورد افراد. 
 از كاله ايمني استفاده كنندحتما سواران دوچرخه سواران و موتور . 

 
  بهداشت گوش

 فقط از داروهايي كه براي گوش شما تجويز شده است، استفاده كنيد. 
 استفاده كنيدها  ميز براي خشك كردن گوشتهاي  از حوله. 
 هيچ جيزي را داخل گوش خود نكنيد. 
 براي پاك كردن گوش هايتان از سنجاق قفلي، خالل دندان يا هيچ چيز ديگر استفاده نكنيد. 
 اجازه ندهيد آب وارد گوش هايتان شود. 
 را در اجتماع خود منتشر كنيدها  اين پيام. 
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    كمك كنند؟كم شنوا و ناشنواتوانند به افراد   ميدرسه يا محل كارچگونه خانواده، اجتماع، م
اجازه ندهيد كه آنها احساس     . درگير شوند ها    تمام فعاليت در  نياز دارند كه    داراي كم شنوايي و ناشنوايي      كودكان و بزرگساالن    

  .طرد شدگي كنند

  
  

  .دهند انجام را هركاري ندنتوا  ميمعمولي شنيدن جز بهكم شنوايي و ناشنوايي داراي  افراد
  

  
  

  :ارت است ازبشنوند ع كه خوب نميكمك به كودكان و بزرگساالني هاي  برخي از راه
 كنيد اجازه دهيد صورت شما را ببينند  ميهنگامي كه با آنها صحبت. 
 ببيندامطمئن شويد كه نور كافي براي فرد وجود دارد كه صورت شما ر . 
 جه آنها را جلب كنيدقبل از شروع صحبت با آنها تو. 
 مطمئن شويد كه هيچ عامل پرت كننده حواس وجود ندارد به خصوص صداهاي بلند. 
  صحبت كنيدبا آنها واضح و شمرده. 
 انجام ندهيدفرياد نزنيد و حركات اغراق آميز . 
 دوباره و دوباره بگوييد. (چندين بار كلمات را به آرامي تكرار كنيد.( 
 به اشياء اشاره كنيد. تصاوير استفاده كنيدوها  ها، نقاشي از نشانه . 
  در ارتباط باشندتشويق شوند تا با ديگران آنها بايد .  نباشيدكم شنوا و يا ناشنوابيش از حد از مراقب فرد. 
  اين لـب خـواني را       .اي كه آنها ياد بگيرند به نحوه شكل گيري كلمات نگاه كنند            خود اشاره كنيد به گونه    هاي    به لب 

 . كند مي ترغيب
 كنيد نزديك به آنها بايستيد  مي صحبتزماني كه. 
  استفاده كندبه خوبي اگر فردي سمعك دارد بايد ياد بگيرد كه از آن. 
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  توانيد آگاهي را در اجتماع و مدارس افزايش دهيد؟  ميشما چگونه
   ذكـاوت   كم هوش و بـي    كنند كه    اورب زيرا نبايد    نبايد در خانه ناديده گرفته شوند     داراي كم شنوايي و ناشنوايي      افراد

 .  در نتيجه هيچ كاري انجام ندهندهستند
  كمك كنند كم شنوايياجتماع را آگاه كنيد كه چگونه به افراد دچار. 
 كنندتوجهخود هاي  گوش به درد، خارش و عفونت آنها را تشويق كنيد كه . 

  
  .و ناتواني ناشي از آن ايجاد كند ييكم شنوااز را تواند درك بهتري   ميآگاهي بخش عموميهاي  كمپين
 وزارت  سـالمت وابـسته بـه     هاي جـامع      و پايگاه  ها و مراكز   و درمانگاه  بهداشت شهري و روستايي   هاي    ها و خانه   پايگاه 

باشـند كـه در       مـي  مـردم محلي براي افزايش آگاهي     ها     شهرداري بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مراكز سالمت       
ي و يا انفرادي سطح     گروههاي    و يا آموزش  بت گوش   قو مرا  كم شنوايي  از پوسترها و تصاويري     توان با انتشار    مي آنجا

 .سواد مردم در اين زمينه را باال برد
  

 :توانند  ميمراقبين سالمت/ بهورز 
              آنهـا بايـد     .كننـد صحبت  و علل و اثرات آن       كم شنوايي از مدارس بازديد كنند و با معلمان و دانش آموزان در مورد 

از هـايي     نمايش بازي همچنين  . نمايندريزي   پيرا  عمومي  از قبيل طراحي پوسترها براي افزايش آگاهي        هايي    فعاليت
 .د تا به احتمال وجود كم شنوايي و ناشنوايي كودك پي ببرندتواني بشنوي را اجرا كنن  ميچه چيزي راقبيل 

      هاي   را در برنامه   كم شنوايي مباحث مربوط به     كه   كنيدد و آنها را ترغيب      نصحبت كن  كم شنوايي با معلمان در مورد
 .ان قراردهنددانش آموز كالسي

    كـم شـنوايي   باشند و كودكـان بـا       هايي    به دنبال چه نشانه    كم شنوايي در كودكان دچار    د كه   نبه معلمان توضيح ده 
 .را براي درمان ارجاع دهند احتمالي

 آگاهي در اجتماع را افزايش دهيدها  اجتماعي، مذهبي و ساير گروههاي  از طريق صحبت با گروه. 
 ترغيب كنيدناشنوايي  داراي كم شنوايي واستفاده از زبان اشاره با كودكان ه والدين و معلمان را ب. 
  به محل كار، آموزش و جامعه را تشويق كنيد كم شنوا و ناشنواورود افراد. 
  حمايتي شكل دهندهاي  خود گروههاي   كنيد كه براي خود و خانواده و حمايترا ترغيبكم شنوا و ناشنوا افراد. 


