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 شنوایی در بزرگساالنکم
Hearing Loss In Adults

در  ین حس به ما. اشنوایی یکی از مهمترین حواس ماست

برقراری ارتباط، هشدار درباره خطرات، و آگاه شدن از دنیای 

  کند.پیرامون کمک می

 

 ای ازکانادایی بزرگسال، درجه 4نفر از هر  1حدود 

شیوع  کند.شنوایی یا ناتوانی شنوایی را گزارش میکم

درصد از  65حدود  شود.شنوایی با افزایش سن بیشتر میکم

 دچار مشکالت شنوایی هستند.سال،  70افراد باالی 

 

سال یک بار به صورت منظم  2سال باید هر  60افراد باالی 

ها اگر در این آزمایش تحت آزمایش شنوایی قرار بگیرند.

های شنوایی باید سالی مشکل شنوایی تشخیص داده شد، آزمایش

 یک بار انجام شوند.

 شنوایی در فرد چیست؟های وجود کمنشانه

شوید، امکان دارد دچار ر حاالت زیر میاگر اغلب دچا

 شنوایی شده باشید:کم

 صدای دیگران به نظرتان خفه یا غیرشفاف است 

 کنید که حرف خود را تکرار کنند از دیگران درخواست می

 حرف بزنندیا بلندتر 

 توانید به راحتی متوجه های آرام یا شلوغ نمیدر مکان

 کنیدمکالمات شوید یا آنها را دنبال 

 گویند باید تمرکز کنیدبرای اینکه بفهمید دیگران چه می 

 صداهایی شبیه زنگ، هیس یا کلیک در گوش خود 

 شنویدمی

 شنوایی کدامند؟انواع مختلف کم

شنوایی شنوایی انتقالی و کمشنوایی وجود دارد: کمدو نوع کم 2

شنوایی باشد که فرد ممکن است دچار نوعی کم عصبی.-حسی

 . عصبی است-نتقالی و بخشی دیگر حسیبخشی از آن ا

 

 شنوایی انتقالیکم
تواند وجود یک مشکل در بخش بیرونی یا میانی گوش می

این حالت ممکن است در اثر  شنوایی انتقالی شود.منجر به کم

انسداد ناشی از جرم گوش، پارگی پرده گوش یا عفونتی در 

انتقالی موقتی شنوایی بعضی از انواع کم گوش به وجود بیاید.

  توان آنها را درمان کرد.هستند و اغلب می

 عصبی-شنوایی حسیکم
وجود یک مشکل در بخش داخلی گوش یا عصب شنوایی 

این نوع . عصبی شود-شنوایی حسیتواند منجر به کممی

افزایش سن مهمترین  رونده و دائمی است.شنوایی اغلب پیشکم

این نوع از  رود.میعصبی به شمار -شنوایی حسیعلت کم

تواند از سر و صدای بسیار زیاد، شنوایی همچنین میکم

همچنین  دیدگی یا داروهای خاص ناشی شود.بیماری، آسیب

  ممکن است مادرزادی باشد.

 

-تواند انتقالی باشد و هم حسیشنوایی مادرزادی هم میکم

شنوایی عصبی، یا از هر دو نوع، و منظور از آن نوعی کم

شنوایی این نوع کم که در زمان تولد در فرد وجود دارد.است 

تواند وراثتی )ژنتیکی( یا در اثر عوامل و شرایط دیگری می

  ایجاد شود.

 

 عصبی ناگهانی-شنوایی حسیکم

شنوایی عموماً به نام ناشنوایی ناگهانی شناخته این نوع کم

 این عارضه اغلب یک کاهش شنوایی غیرقابل شود.می

ترین عوامل شایع سریع در یک یا هر دو گوش است. توضیح و

های ویروسی یا باکتریایی، داروهایی که ایجاد کننده آن، عفونت

زند، یا های حسی در گوش داخلی آسیب میبه سلول

شنوایی ترین درمان برای کمرایج های خودایمنی هستند.بیماری

 ت.عصبی ناگهانی استفاده از کورتیکواستروئیدها اس-حسی

 

شنوایی را باید یک حالت اورژانسی به حساب این نوع کم

کند هایی را در خود مشاهده میهر فردی که چنین نشانه آورد.

 باید فوراً به یک مراقبتگر بهداشتی مراجعه کند.

 ام باید چه کار کنم؟شنوایی شدهاگر احتمال بدهم که دچار کم

باید از یکی از اید، شنوایی شدهکنید دچار کماگر فکر می

 متخصصان زیر وقت مالقاتی برای آزمایش شنوایی بگیرید:

 ( پزشک گوش، حلق و بینیENT)  پزشکENT  یک

های گوش، گلو و بینی و متخصص در حوزه بیماری

  مشکالت مربوط به آنها است.

 شناس یک متخصص شنوایی - شناسیکارشناس شنوایی

دیده در دانشگاه است که در زمینه ارزیابی، آموزش

شنوایی و سایر اختالالت تشخیص، درمان و مدیریت کم

آنها قابلیت انجام آزمایش  ارتباطی و شنوایی تخصص دارد.

 

  



، یا واحد بهداشت همگانی محل زندگی خود www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت بیلینکرسانی هلثهای آگاهیبرای دیگر پرونده
)به  8-1-1دیدن کنید یا با شماره  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

-زبان ارائه می 130تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به بیش از  7-1-1شنوایان، با رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم

 گردد.

شنوایی، و تجویز، ارائه و سازگار کردن سمعک مناسب 

 برای افراد را دارند.

 های شنوایی، یک کارورز ابزار -ی شنواییهاکارورز ابزار

متخصصی آموزش دیده در کالج است که قابلیت انجام 

آزمایش شنوایی، و تجویز، ارائه و سازگار کردن سمعک 

 مناسب برای افراد را دارد.

 

توانید بدون نیاز به ارجاع و به طور مستقیم از یک شما می

نوایی وقت شناسی یا کارورز ابزارهای شکارشناس شنوایی

  بگیرید.

 

رسد که شنوایی شما به سرعت )در طول اگر به نظر می

روز( در حال بدتر یا کمتر شدن است، باید  3تا  1مدت 

 درنگ درخواست خدمات پزشکی اورژانسی کنید.بی

 کند؟آیا سمعک کمکی می

اما قطعاً شنوایی و کنند را درمان نمیشنوایی ها کمسمعک

سمعک وسیله  بخشند.ارتباط شما را بهبود میتوانایی برقراری 

داری است که به طور خاص الکترونیکی کوچک باتری

شود تا نیازهای یک فرد را با توجه به ریزی میبرنامه

تواند با نیازهای شنوایی وی برطرف کند و این وسیله میکم

های مختلف محیطی و موقعیتی سازگار شود )مانند محیط

 .و کاری( اجتماعی، تفریحی

 

شنوایی قادر هستند با استفاده از یک سمعک افراد دچار کم

مناسب، مشاوره، یا تغییرات محیطی ارتباطات خود را بهبود 

 ببخشند.

 آیا برای یک سمعک باید هزینه پرداخت کنم؟

 ( نیست.MSPسمعک تحت پوشش برنامه خدمات پزشکی )

ارند که های محدود دیگری برای تامین مالی وجود دگزینه

تواند شناسی یا کارورز ابزارهای شنوایی میکارشناس شنوایی

 شما را در این زمینه راهنمایی کند.

 شنوایی در افراد مسن چیست؟خطرات مرتبط با کم

نشده تر به حالت درمانشنوایی در بزرگساالن مسنوقتی که کم

ای را در کیفیت باقی بماند، امکان دارد کاهش قابل مالحظه

ندگی خود تجربه کنند و در معرض خطر پیامدهای نامناسب ز

شنوایی بزرگساالنی که کم سالمتی طوالنی مدت قرار بگیرند.

 آنها درمان نشود، ممکن است:

 است  گیری کنند که ممکننشین شده و از جامعه کنارهگوشه

 منجر به خطر افسردگی شود

 خسته، عصبی و/یا سردرگم باشند 

  یافته افت شناختی قرار داشته افزایشدر معرض خطر

  باشند

  در معرض خطر بیشتر زمین خوردن قرار داشته باشند که

 کندشنوایی افزایش پیدا میبا شدت یافتن کم

 اهمیت تشخیص و مداخله زودهنگام

شنوایی، به مغز کمک تشخیص و کمک زودهنگام در زمینه کم

اده از صداهای کند تا توانایی خود را در دریافت و استفمی

  ورودی به روشی قابل فهم و معنادار حفظ کند.

 هرچه  دارد.مداخله زود هنگام، مغز را هشیار نگه می

شنوایی منتظر بمانید بیشتر در روند دریافت کمک برای کم

و تعلل کنید، سازگاری با صدای سمعک برای مغز شما 

 دشوارتر خواهد بود

 استفاده کنید، مزایای آن تر از سمعک هر چه زودتر و مداوم

 یابدافزایش می

 ریزی یا یافتن منابع مالی شما زمان بیشتری برای برنامه

 شنوایی خواهید داشتهای درمان کمبرای تامین هزینه

 برای کسب اطالعات بیشتر

شناسی و برای دریافت فهرستی از کارشناسان شنوایی

کارورزان ابزارهای شنوایی در منطقه خود با کالج 

متخصصان بهداشت گفتار و شنوایی بریتیش کلمبیا تماس 

بگیرید یا برای مشاهده فهرست آنالین، به وب سایت 

/https://cshbc.ca .مراجعه کنید 

 
 بریتیششناسان شناسان زبان گفتاری و شنواییه انجمن آسیبب

( در وب سایت BCASLPA) کلمبیا

/https://speechandhearingbc.ca .مراجعه کنید 
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