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 شنوایی برای نوزادان و کودکان یھا آزمایش
Hearing Tests for Infants and Children 

شروع بھ یادگیری زبان  شوند یمای کھ متولد  کودکان از لحظھ
چیزھای بسیار  . نوزادانی کھ شنوایی خوبی دارندکنند یم

. اگر رندیگ یمیاد در اطرافشان  موجود داھایزیادی از ص
یادگیری  برایفرزند شما، نتواند خوب بشنود، بھ احتمال زیاد 
دشواری خواھد زبان، یادگیری حرف زدن و یادگیری خواندن 

 .داشت
 
شنیدن نقش بسیار مھمی را در پیشرفت اجتماعی و عاطفی  

افت شنوایی  ھای . شناسایی زودھنگام نشانھکند یمکودک ایفا 
موردنیاز  یھا یبانیپشتتمام  بتواندکودک تا بسیارمھم است 

 .بھ دست بیاوردبرای موفقیت را 

 شود؟ آزمایش من نوزاد ییشنوا دیبا چرا
از ھر  باً یتقرافت شنوایی دائم (نوزاد با  100ھرسالھ حدود 

. تقرییا از دیآ یمتولد، یک نفر) در بریتیش کلمبیا بھ دنیا  400
 یھا مراقبتتولد نیاز بھ  ھنگامکودکی کھ  در  50بین ھر 

 ویژه دارند، یک نفر مبتال بھ افت شنوایی دائم است.
 

 ی ھافت شنوایی دائم، ھیچ نشان دارای اندر اکثر نوزاد
خوب  ا بگوید نوزاد شماآشکاری وجود ندارد کھ بھ م

کودک  یھا واکنشغیرممکن است کھ  از روی  . ودنش ینم
بفھمیم کھ شنوایی او در چھ حدی  نسبت بھ صداھای اطراف

بسیار  ، و از ھمین روی غربالگری شنوایی ھر نوزاداست
 مھم است.

 ؟چگونھ خواھد بودمن  کودک ییشنوا یگر غربال
ھا مھم است زیرا  ھای شنوایی برای نوزادان و خانواده آزمایش

در اوایل زندگی تشخیص داده شود کارھای  افت شنواییاگر 
 .توان انجام داد زیادی می

 
 ی ھاز طریق برنام توانند یمدر بریتیش کلمبیا، تمام نوزادان 

 )BC Early Hearing Programسی ( بی آغازینشنوایی 
در تواند  می غربالگری شنوایی نوزاد شماشوند.  یگر غربال

بیمارستان و قبل از رفتن بھ خانھ، یا اندکی پس از تولد در 
انجام شود. بسیاری از نوزادانی کھ در تان  محل زندگی

غربالگری  ، قبل از ترک بیمارستانشوند یمبیمارستان متولد 
غربالگری شنوایی نشده است، با  اگر نوزاد شما .شوند یم

 منطقھ خود تماس بگیرید. ھمگانیبھداشت واحد 
 

است و بھ کودک شما ھیچ  خطر یب کامالً گری  غربال آزمایشاین 
ھای نوزاد پخش  در گوش یمالیم صداھای. رساند ینمآسیبی 

 یریگ اندازهھا توسط کامپیوتر  و میزان واکنش گوش شود یم
حداقل دوازده ساعت  آزمایش. بھترین حالت برای انجام شود یم

 بعد از تولد  و در حالت استراحت کامل یا خواب نوزاد است.

 توانم یم یکار چھخوب بشنود،  تواند ینم کودکم کھ گمان کنم اگر
 انجام دھم؟

تشخیص افت شنوایی ممکن است مشکل باشد. افت شنوایی 
و  شود یمدیگر اشتباه گرفتھ  یھا یماریبخفیف گاھی با 

کند. در صورت  تفاوت حواس پرت یا بیکودک را  تواند یم
اولین  مادرپدر و اغلب ، تر بزرگ یھا بچھوجود مشکل در 

 .شوند یمکسانی ھستند کھ متوجھ 
 

. بیاید بھ وجود در کودکی یھرزماندر  تواند یمافت شنوایی 
برخی از کودکان در ھنگام تولد افت مھم است بدانید کھ 
شنوایی . حتی اگر شوند یمدچار آن  بعداً شنوایی ندارند اما 

عادی تشخیص داده کودک شما در غربالگری شنوایی نوزادی 
در مواجھھ با را او  ھمچنان مھم است کھ ھمواره آگاھی، شود

زیر نظر برای صحبت کردن اش  اولیھھای  صداھا و تالش
 .داشتھ باشید

 
اگر نگران شنوایی کودک خود ھستید، با کلینیک شنوایی 

یا مراقبتگر بھداشتی خانواده خود  یمحل ھمگانیبھداشت 
 .تماس بگیرید

 
بی ، مواجھ استھر یک از مشکالت زیر با  فرزندتان اگر

 بھ مراقبتگر بھداشتی خود مراجعھ کنید:درنگ 

 ترشح گوش (ترشح مایع از گوش) •

 گوش) گوش درد (احساس درد در •

 گوش مجرایبوی بد از  •

 قرمز شدن پوست اطراف گوش •

 گوش مجرایدر  ای مادهوجود  •

 گوش یدگید بیآس •

 ؟شود فرزندم انجام می ییشنوا بر رویھایی  آزمایش چھ
اگر کودک شما بعد از غربالگری بھ آزمایش بیشتری نیاز 

ممکن است یک یا چند آزمایش زیر بر روی او داشتھ باشد، 
 .انجام شود

 



، یا واحد بھداشت ھمگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی ھلث ھای آگاھیبرای دیگر پرونده
دیدن  lthLinkBC.cawww.Hea، از وبسایت سی در بی ھای بھداشتی غیر اورژانسی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راھنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست،  7-1-1شنوایان، با  (بھ رایگان) تماس بگیرید. برای کمک بھ ناشنوایان یا کم 8-1-1کنید یا با شماره 
 گردد.زبان ارائھ می 130خدمات ترجمھ بھ بیش از 

 

 یاننوپانوزادان و  یھا شیآزما

 (ABR) ی مغز پاسخ شنوایی ساقھ •
، کودک شما باید خواب باشد. آزمایشبرای انجام این 

کوچک وارد گوش  یھای با استفاده از گوشیاصوات 
حسگرھای برای  سنجش پاسخ عصب گوش، . شود یم

این  .ردیگ یمقرار  روی پیشانی و پشت ھر گوش یکوچک
تواند ھنگامی کھ کودکتان بھ طور طبیعی در  آزمایش می

ھوشی  خواب است، یا برای کودکان بزرگتر در حال بی
 مالیم انجام شود.

 (VRA)  بینایی تقویت بھ روش سنجی شنوایی •
مورد  برای نوزادان شش ماه بھ باال غالباً  آزمایشاین 

و از چرخش طبیعی سر کودک برای  ردیگ یماستفاده قرار 
. بھ کند یمصداھای محیط اطراف استفاده   کردن دایپ

کھ با استفاده از اسباب  شود یمکودک شما آموزش داده 
 بھ صداھا واکنش نشان دھد. شوند یمی کھ روشن ھای بازی

 شرطی سازی با بازیبھ روش  یسنج یی شنوا •
. بھ شود یمانجام   ھسال  4دو تا  برای کودکان، آزمایشاین 

کھ بھ محض شنیدن صدا  شود یمکودک شما آموزش داده 
یک بلوک را داخل یک سطل  مثالً  ،یک بازی را انجام دھد

 بگذارد.
 

 و بیشتر چھارسالھکودکان  ی ویژه یھا آزمایش

 با صدای خالص سنجی شنوایی •
کودک شما با بلند کردن دست یا فشار دادن یک دکمھ بھ 

 گوشی. کودک از طریق دھد یمصدا واکنش نشان 
 .شنود یممختلف را ھای  حجم و زیر و بمبا  ییصداھا

 شنوایی سنجی گفتاری •
یا بھ تصاویر  کند یمرا تکرار ھایی  کلمھکودک شما یا 

با شنوایی سنجی با  تواند یم آزمایش. این کند یماشاره 
تری از شنوایی  ارزیابی کاملتا صدای خالص ترکیب شود 

 دست دھد. کودکتان بھ

 ھای مناسب برای تمام سنین آزمایش

 تیمپانومتری •
مایع حرکت سنجد و  حرکت پرده گوش را می آزمایشاین 

ھمچنین  سنجد. این آزمایش را می موجود در گوش میانی
 .دھد یمرا تشخیص  گوش میانیسایر مشکالت  تواند می

 (OAEs) صوتی گوش (انتشار) ھای  گسیل •

و  ردیگ یمیک گوشی نرم و کوچک درون گوش قرار 
. قسمت داخلی گوش کھ حلزون کند یمرا پخش  ییصداھا
کھ  کند یمارسال  OAE، یک پاسخ شود یمنامیده 

بھ معنای  معموالً  OAE وجود پاسخاست.  یریگ اندازه قابل
 شنوایی خوب است.

 است؟ یدائم ای موقت افت شنواییآیا 
افت  بیشتر موارد موقت یا دائمی باشد. تواند یمافت شنوایی 

ی پزشکی ھا روششنوایی در کودکان خردسال موقت و با 
 قابل درمان است.

 
و نوع آن افت شنوایی  وجودشناس  توسط یک شنواییآزمایش 

ی ھا آموزشاست کھ  کسی شناس ییشنوا. کند یم را مشخص
 .استشنوایی را دیده  ھای درمانو  آزمایش ی هویژ

 آگاھی بیشتربرای 
در کودکان این  افت شنواییبیشتر در مورد  آگاھیبرای 
 HealthLinkBC File را ببینید: رسانی ی آگاھی پرونده
#71a با اداره بھداشت ھمگانی محل در کودکان ییافت شنوا ،

ی شنوایی آغازین  خود تماس بگیرید، یا از وبسایت برنامھ
ی خدمات بھداشتی استانی دیدن کنید:  سی، اداره بی
-services/programs-www.phsa.ca/our

program-hearing-early-rvices/bcse. 
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