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 م؟یبدان ییاز کم شنوا دیآنچه که با یهمه 

دچار کم  یسنننات  تا  د 65 یاز افراد باال یمین بایدهد. تقر یسنننخ ر    شیبا افزا جیبه تدر ییشننننوا کاهش

شوند. عوا ل  ی  ییبلند هر دو باعث کاهش شنوا یسخ و قرار گرفتخ در  عرض صداها شیهستند. افزا ییشنوا

داخل گوش  یگوش ها را کاهش دهد.  لزون ییشنوا زانیتواند به طور  وقت   ی  اد،ی انند جرم گوش ز گر،ید

 وها ارتعاشات  خیشوند. ا یشناخته   ایلیوسیاست که به عنوان استر یکوچک یبه نام  لزون گوش شا ل  وها

کند. قرار  یشما به  غز شما  نتقل   ییکنند که عصب شنوا ی  لیتبد یعصب یها گناتیبه س یرا از ا واج صوت

 کی ییبرسنناند. کاهش شنننوا بی وها آسنن خیتواند به ا یبل   یدسنن 85بلندتر از  یگرفتخ در  عرض صننداها

 یشنما در برقرار ییتواند در توانا ینشنود ،   تیری د ی، ا ا اگر به درسنت سنتین یکننده زندگ دیتهد تیوضنع

 ندشما آ اده کرده ا یبرا کوین شگاهی طلب که همکاران  ا در آز ا یکند. به خواندن ادا ه  جادیارتباط اختالت ا

شنوا یزیچه چ دیتا بدان دیادا ه ده و اگر در  دیکن یریاز آن جلوگ دیتوان یشود ، چگونه   ی  ییباعث کاهش 

 .دیخود را بشناس یدر ان یها نهی، گز دی ات  اضر با آن روبرو هست

 ست؟یچ ییکم شنوا انواع

 بل. یدس 40تا  26 خیب یی. کاهش شنوافیخف ییکم شنوا 

 بل. یدس 55تا  41 خیب یی توسط. کاهش شنوا ییشنوا کم 

 بل. یدس 71از  شیب یی. از دست دادن شنواییشنوا دیشد کاهش 

 شود؟  یم ییباعث کاهش شنوا یعوامل چه

 وراثت 

 تی انند عفونت گوش و  ننژ ییها یماریب 

 ضربه 

 خاص یداروها 

 بلند ی دت در  عرض صدا یقرار گرفتخ طوالن 

 یریپ 

 روندی  ییشنوا عصب کنندههیتغذ کوچک یهارگ به که یخون یهالخته. 

 (.اساسکلروز )ام پلی ولت 

 سیفلیس 
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 انعقاد خون اختالالت 

 ونیاور  ثل یروسیو عفونت 

صل دو شنوا ینوع ا شنوا ای یافتد که گوش داخل یاتفاق   یز ان یکیوجود دارد.  ییکم  صب  س ییع . ندیبب بیآ

ست. نوع د ینوع  عموالً دائم خیا صوت یاتفاق   یز ان گریا سند.  یتوانند به گوش داخل ینم یافتد که ا واج  بر

 یاغلب   یجرا  ایآن شود. در ان  جادیتواند باعث ا یسورا  شدن پرده گوش   ای عیجمع شدن جرم گوش،  ا

 را اصالح کند. یینوع کم شنوا خیتواند ا

 ست؟یچ ییکم شنوا یو نشانه ها عالئم

  اختالت در گفتار 

 تیجمع انیدر   ای نهیپس ز  یدر برابر سر و صدا ژهی شکل در درک کلمات، به و 

 دنی شکل در شن  

 بت کنندآهسته تر، واضح تر و بلندتر صح خواهندی  گرانی کرراً از د 

 ویراد ای ونیزیتلو یصدا شیبه افزا ازین 

 از  کالمات یریکناره گ 

 یاجتماع یتهایفعال یاجتناب از برخ 

 م؟یبه پزشک مراجعه کن دیبا ییکم شنوا یبرا یچه زمان 

 بود. یپزشک یبه دنبات  راقبت ها دیگوش، بالفاصله با کیدر  ژهیبه و ،ییشنوا یصورت از دست دادن ناگهان در

 د؟یشنو یچگونه م شما

 را درک کرد. دنیتوان نحوه شن یابتدا   ،ییبروز کم شنوا یدرک چگونگ یبرا

سه نا  گوش صل هیاز  شک یا ست: گوش خارج لیت صوتیو گوش داخل یانیگوش   ،یشده ا از گوش  ی. ا واج 

ستخوان کوچک گوش  یارتعاش در پرده گوش   جادیکنند و باعث ا یعبور   یخارج سه ا شوند. پرده گوش و 

که در  یعی ا قیطرکنند. در آنجا ارتعاشنننات از  ی  تیتقو یارتعاشنننات را هنگام  رکت به گوش داخل یانی 

 کنند. یقرار دارد، عبور   یشکل در گوش داخل یساختار  لزون

 یکیالکتر یها گناتیو س یاست که به ارتعاشات صوت دهی لزون چسب یعصب یبه سلوت ها زیر یتار  و هزاران

 کند. ی  لیها را به صدا تبد گناتیس خیکند.  غز ا یشوند کمک   یکه به  غز  نتقل  
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 ؟ ستیچ ییکاهش شنوا علل

 عبارتند از: ییکاهش شنوا علل

س صدا شی: افزایبه گوش داخل بیآ سودگ یسخ و قرار گرفتخ در  عرض  ست باعث فر  ای وها  یبلند  مکخ ا

 ای وها  خیا یکنند. وقت یرا به  غز ارسننات   یصننوت یها گناتی لزون گوش شننود که سنن یعصننب یسننلوت ها

صب یسلولها س یع س خیاز ب ای نندیبب بیآ شوند و کاهش  ینم نتقل  یبه اندازه کاف یکیالکتر یگنالهایبروند، 

 دهد. یر    ییشنوا

ست برا ی الت لحخ ها خیا در شوند.  یفرد ب یتندتر  مکخ ا ست انتخاب کلمات در برابر نو ایصدا   زی مکخ ا

 او دشوار شود. یبرا نهیپس ز 

 یریجلوگ یا واج صننوت تیتواند کانات گوش را  سنندود کرده و از هدا یجرم گوش: جرم گوش   یجیتدر جادیا

 کمک کند. ییتواند به بازگرداندن شنوا یکند. برداشتخ جرم گوش  

تواند باعث  ی وارد   خیاز ا کیهر  ،یانی  ای یاسنننتخوان: در گوش خارج یعیرطبیغ یاگوش و تو وره عفونت

 شود. ییکاهش شنوا

سورا  شدن غشا یپارگ صدا، تغ دیشد یتمپان(: انفجارها یپرده گوش ) شار دادن  یناگهان راتییسر و  شار، ف ف

 بگذارد. ریتأث ییپرده گوش شود و بر شنوا یتواند باعث پارگ یو عفونت   ءیش کیپرده گوش با 

 :ییخطر در بروز کم شنوا عوامل

رفتخ آنها شود  خی نجر به از ب ایبرساند  بیآس یگوش داخل یعصب یکه  مکخ است به  وها و سلوت ها یعوا ل

 عبارتند از:

 دهد. یبا گذشت ز ان ر    یگوش داخل یساختارها بی: تخریسالخوردگ

سلوت ها یبلند   یرفتخ در  عرض صداهابلند: قرار گ یصدا  یبرساند. صد ه   بیآس یگوش داخل یتواند به 

 شود. جادیگلوله ا کیدر اثر انفجار کوتاه سر و صدا،  انند شل ایبلند،  ی دت با صداها یتواند در تماس طوالن

 سخ کند. شیاز افزا یناش یخراب ایگوش در اثر صوت  بی مکخ است شما را  ستعد آس یکیژنت بی: ترکوراثت

 ایساخت و ساز  ،یکار است،  انند کشاورز طی نظم از  ح یبلند بخش یکه سر و صدا ی:  شاغلیشغل یصداها

 گوش شود. یداخل بیتواند  نجر به آس یکارخانه،  
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تواند باعث  یجت،   ی انند اسنلحه گرم و  وتورها ،یانفجار ی: قرار گرفتخ در  عرض صنداهایحیتفر یصنداها

سا یو دائم یفور ییشنوا کم  ای ینجار ،یخطرناک شا ل  وتورسوار یبا سر و صدا یحیتفر یتهایفعال ریشود. 

 بلند است. یبا صدا یقیگوش دادن به  وس

 ی  ،یدر ان یمیش یداروها ی( و برخاگرای)و لیلدنافیس خ،یسیجنتا ا کیوتیب ی انند آنت ییداروها: داروها یبرخ

س یتوانند به گوش داخل س یبرسانند. در صورت  صرف دوزها بیآ سپر ادیز اریب  ی سکخ ها، داروها ریسا خ،یآ

شنوا یاثرات  وقت ،ی لقه ا یها کیورتید ای ایضد  االر شنوا ایدر گوش )وزوز گوش(  زنگ - ییبر   ییکاهش 

 شود. ی  جادیا

 بی مکخ اسننت به  لزون گوش آسنن ت،یشننود،  انند  ننژ یکه  نجر به تب باال   ییهایماری: بهایماریب یبرخ

 برساند.

 ست؟یچ ییکم شنوا عوارض

 مکخ  ییداشته باشد. افراد  سخ  بتال به کم شنوا یزندگ تیفیبر ک یقابل توجه ریتواند تأث ی  ییشنوا کاهش

ا از افراد ا ساس انزو یتواند  کالمه را دشوار کند، برخ ی  ییکنند. از آنجا که کم شنوا یاست ا ساس افسردگ

 عقل همراه است. اتو زو یبا اختالت شناخت خیهمچن ییکنند. از دست دادن شنوا ی 

و انزوا به طور فعات  ورد  طالعه قرار گرفته  یافسننردگ ،یاختالت شننناخت ،ییکاهش شنننوا خیتعا ل ب سننمی کان

در  ژهیبه و ،یبر عملکرد شناخت ی ثبت ریتواند تأث ی  ییدهد که در ان کم شنوا ینشان   هیاول قاتیاست. تحق

  افظه داشته باشد.

 م؟یکن یریشگیپ ییاز کم شنوا چگونه

 حافظت  خی.  حدود کردن  دت و شدت قرار گرفتخ در  عرض سر و صدا بهتردیخود  حافظت کن یگوش ها از

 فظت کنند. خرب  حا یتوانند از گوش ها در برابر سر و صدا ی  یکیپالست یرهایاست. در  حل کار، گوش گ

 ییشنوا یها شیبه طور  نظم انجام آز ا د،یکن یپر سر و صدا کار   یطی. اگر در  حدیخود را تست کن ییشنوا

از کاهش  یریجلوگ یاقدا ات الزم را برا دیتوان ی  د،یخود را از دست داده ا ییشنوا ی. اگر کمدیریرا در نظر بگ

 .دیانجام ده شتریب
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 یگوش دادن به کنسرتها ای یبرق ی انند شکار، استفاده از ابزارها ییتهای. فعالدیکن یپرخطر خوددار حاتیتفر از

تواند از گوش ها  ی  ییشنننوا یبرسنناند. اسننتفاده از  حاف  ها بیشننما آسنن ییتواند به  رور به شنننوا یراک  

 است. دی ف زین یقی وس ی حافظت کند. کاهش صدا

 :ییکم شنوا صیتشخ

 باشد: ری مکخ است شا ل  وارد ز ییکم شنوا صیتشخ شاتیآز ا

 یاز عفونت در گوش   یالتهاب ناشنن ای انند جرم گوش  ییکاهش شنننوا ی: پزشننک به دنبات علل ا تمالنهی عا

 خواهد بود. یی شکالت شنوا یبه دنبات علل ساختار خیگردد. پزشک همچن

گوش خود  کی: پزشک  مکخ است از تست ز ز ه استفاده کند و از شما بخواهد که یعمو  یغربالگر شاتیآز ا

 . دیشنو یشوند را،   ی ختلف گفته   یرا که در  جم ها یچقدر کلمات دینیتا بب دیز ان ببند کیرا در 

 یبرا خودتان آنها را در تلفخ همراه خود دیتوان یتلفخ همراه:   یها شننخیکیبر اپل ی بتن ییشنننوا یها تسننت

 .دیاستفاده کن ییتست کم شنوا

شود،  یانجام   یسنج ییتر که توسط  تخصص شنوا قیدق شاتیآز ا خی: در طوت ایسنج ییشنوا یها شیآز ا

ستفاده   صداها و کلمات را در هر گوش   دیکن یشما از هدفون ا ضعدیشنو یو  سطوح  تکرار  فی. هر کلمه در 

 .دیده صیرا تشخ دیشنو یرا که   ییصدا خیشود تا کم صدا تر ی 

 :ییکم شنوا درمان

اسننت.  ییکاهش شنننوا ریعلت برگشننت پذ کی وم: انسننداد جرم گوش  ایشننده با جرم گوش  جادیانسننداد ا رفع

آن اسنت، جرم گوش را  یدر انتها یابزار کوچک که  لقه ا کی ایپزشنک  مکخ اسنت با اسنتفاده از سناکشنخ 

 کند. هیتخل

پرده گوش  یها یدر ان کرد، از جمله ناهنجار یتوان با جرا  یرا   ییواع کم شنوااز ان ی: برخیجرا  یروشها

را که  یکوچک یوجود داشته باشد، پزشک  مکخ است لوله ها عی. اگر عفونت  کرر با  اییشنوا یاستخوان ها ای

 کند، در گوش قرار بدهد. یگوش کمک   عی ا هیبه تخل

 تخصص  کیباشد.  دیتواند  ف یشما باشد، سمعک   یبه گوش داخل بیآس لیبه دل یی: اگر کم شنواسمعک

 دستگاه  ناسب بسازد.  کیشما  یبگذارد و برا انیبالقوه سمعک را با شما در   یایتواند  زا ی  یسنج ییشنوا
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شنوا کاشت سمعک ها دیدار یدتریشد یی لزون گوش: اگر کم   مکخ  د،یبر ی  یسود  حدود ی عمول یو از 

 تیگوش هدا یکند و آن را به  جرا ی  تیباشد. برخالف سمعک که صدا را تقو نهیگز کی لزون  است کاشت

عصننب  ماًیرا دور زده و  سننتق یفعات گوش داخل ریغ ای دهید بیآسنن یقسننمت ها ی لزون مپلنتیکند، ا ی 

 کند.  ی  کیرا تحر ییشنوا

 منابع:

https://medlineplus.gov/ 

https://www.mayoclinic.org/ 
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