آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻧون ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺷﻧواﯾﯽ در زﻧدﮔﯽ ﮐودﮐﺗﺎن
ﻓﮑر ﮐرده اﯾد؟
ﮐﺎھش ﺷﻧواﯾﯽ در ﮐودﮐﺎن ،ﻣﺷﮑﻼت روﺣﯽ،
ﻋﺎطﻔﯽ و آﻣوزﺷﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐودک در
ﺣرف زدن و اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ دﯾﮕران و آﻣوزش و
ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﺷدت دﭼﺎر آﺳﯾب ﺧواھد ﺷد.
اھﻣﯾت ﺗﺷﺧﯾص ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ:
اﮔر ﮐﺎھش ﺷﻧواﯾﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود ،در
ﺑﮭﺑود ﮔﻔﺗﺎر و زﺑﺎن ﮐودک ﮐم ﺷﻧوا ﻣوﺛر اﺳت.
زﻣﺎن طﻼﯾﯽ ﺗﺷﺧﯾص:
از ﺑدو ﺗوﻟد ﺗﺎ ﺷش ﻣﺎھﮕﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن
ﺷش ﻣﺎھﮕﯽ ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ھﻧﮕﺎم زﺑﺎن
آﻣوزی ﮐودک اﺳت .اﮔر در ﺗﺷﺧﯾص ﺗﺎﺧﯾر اﯾﺟﺎد
ﺷود ،در ھوش ،ﻗدرت ﯾﺎدﮔﯾری و درک ﮐودک
اﺧﺗﻼل ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد .ﭘس ﻣﮭم اﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﮐودک ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﺳﺎﻻن ﺧود ﻋﻘب ﻧﻣﺎﻧد ،ﻗﺑل از
ﺷش ﻣﺎھﮕﯽ ﮐم ﺷﻧواﯾﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷود.
آﯾﺎ از ظﺎھر ﮐودک ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺷﺧﯾص داد ﮐﮫ ﮐم
ﺷﻧواﺳت؟
ﮐم ﺷﻧواﯾﯽ از ﻧظر ظﺎھری ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐودک ﺳر ﺧود را ﺑﮫ طرف ﺻدا
ﺑرﮔرداﻧد ،اﻣﺎ ﺷﻧواﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑروز ﻣﮭﺎرت
ﮐﺎﻣل ﺳﺧن ﮔﻔﺗن را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﺟﮭت ﺗﺷﺧﯾص ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑﺎﯾد ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد؟

ﺻدا
طﻌم زﻧدﮔﯽ اﺳت.

ﺑرای ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐودک ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص ﮔوش و ﺣﻠق
وﺑﯾﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺷﻧواﯾﯽ ﺳﻧﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﻣراﺟﻌﮫ
ﻧﻣود.
راھﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ؟

ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣون ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺷﻧواﯾﯽ از
ﺑدو ﺗوﻟد و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻧﺎﺷﻧواﯾﯽ،
ﻓرﺻت ﭼﺷﯾدن طﻌم زﻧدﮔﯽ را ﺑﮫ
ﮐودﮐﺎﻧﻣﺎن اھداء ﮐﻧﯾم.

واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ راھﮭﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﮐم
ﺷﻧواﯾﯽ ﺑرای ﮐودک دردﻧﺎک و ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده
ﻧﯾﺳت و ﺣدود ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ده دﻗﯾﻘﮫ طول ﻣﯽ ﮐﺷد و در
ﺻورت ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺷﮑل ﮐم ﺷﻧواﯾﯽ  ،ﮐودک ﺑﺎﯾد
ﻗﺑل از ﺳﮫ ﻣﺎھﮕﯽ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺷﻧواﯾﯽ
ارﺟﺎع ﺷود.
راھﮭﺎی ﭘﯾﺷﮕﯾری:

واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ :
ﺑﮑوﺷﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﻓراد ﻣﺗﺧﺻص در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﮐودﮐﺎﻧﻣﺎن از اﯾن ﻟطف
ﺧداوﻧد ﺑﮭﺗرﯾن ﺑﮭره را ﺑﺑرﻧد.

ھﻣﯾﺷﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺑﮭﺗر از درﻣﺎن اﺳت.
 ﻣﺷﺎوره ژﻧﺗﯾﮑﯽ در واﻟدﯾن ،ﻗﺑل از
ﺑﺎرداری ،در ﺻورت وﺟود ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﻣﺎدرزادی ﮐم ﺷﻧواﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻧواﯾﯽ در
ﺧﺎﻧواده.
 ﻋدم ﻣﺻرف دارو در زﻣﺎن ﺑﺎرداری
ﺗوﺳط ﻣﺎدرﺑدون ﺗﺟوﯾز ﭘزﺷﮏ.
 ﭘﯾﮕﯾری ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻋﻔوﻧﯽ در ﻣﺎدر در
ھﻧﮕﺎم ﺑﺎرداری و درﻣﺎن آن.
 ﺗزرﯾق واﮐﺳن ﺳرﺧﺟﮫ ﻗﺑل از ﺑﺎرداری.

 .١آﻣوزش اﺳﺗﻔﺎده از زﺑﺎن ﻋﻼﺋم ﺑﮫ ﮐودک
 ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻋﻔوﻧﯽ در ﮐودک و
ﭘﯾﮕﯾری درﻣﺎن آن.
 درﻣﺎن ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ وﻣﻧﺎﺳب زردی ﻧوزادی .
)ﻣراﺟﻌﮫ ﺳرﯾﻊ ﺑﮫ ﻣراﮐز درﻣﺎﻧﯽ(
 ﻋدم ﻣﺻرف داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺛر ﺗﺧرﯾﺑﯽ
روی ﮔوش دارﻧد و در ﺻورت ﻣﺻرف
طوﻻﻧﯽ اﯾن داروھﺎ ،ﺟﮭت ﻏرﺑﺎﻟﮕری
ﺷﻧواﯾﯽ اﻗدام ﺷود.
 ﻋﻔوﻧﺗﮭﺎی ﮔوش ﻣﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
دارو ﻗﺎﺑل درﻣﺎن اﺳت.
 ﭘﯾﮕﯾری و درﻣﺎن اﺧﺗﻼﻻﺗﯽ ﻣﺛل ﺷﮑﺎف ﮐﺎم
در ﻧوزاد
 ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ ﻣﺛل اورﯾون ،ﻣﻧﻧژﯾت
ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﺧﻣﻠﮏ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳرﯾﻊ درﻣﺎن
ﺷوﻧد.
 ﺿرﺑﮫ ﺑﮫ ﺳر ﮐودک در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﮐﺎھش ھوﺷﯾﺎری ﯾﺎ ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺟﻣﺟﻣﮫ ﺷود.

 .٢اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﻣﻌﮏ در اﻓراد ﮐم ﺷﻧوا ) ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺻورت داﺋﻣﯽ ﮐم ﺷﻧوا ھﺳﺗﻧد ( ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺷﻧواﯾﯽ ﺳﻧﺟﯽ ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ
ﺷود.
اﻗداﻣﺎت ﻓوق ﻧﺗﯾﺟﮫ دﻟﺧواه را در ﺟﮭت ﭘﯾﺷرﻓت
رﺷد ﮔﻔﺗﺎر و زﺑﺎن ﮐودک ) ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ( ﻓراھم ﻣﯽ
ﮐﻧد.
ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ ﭼﯾﺳت ؟
ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻗداﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،رواﻧﯽ و
آﻣوزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺟﮭت ﺑﺎزﺗواﻧﯽ ﮐودک در
ﻣراﮐز ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔردد ﺗﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓرد ﺑﮫ
ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺣد ﺧود ﺑرﺳد و ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل در
ﺟﺎﻣﻌﮫ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧد.

واﻟﺪﯾﻦ ﮔﺮاﻣﯽ
ﭼﺮا
ﻧﻮزادان ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺷﻨﻮاﯾﯽ دارﻧﺪ
ﺗﻠﻔﻦ 011-3242151-5:

ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺷﻧواﯾﯽ ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎس
ﺷﻧواﯾﯽ ﺳﻧﺟﯽ در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐودﮐﺎن
اﻣﯾرﮐﻼ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔردد .

 ﻗرار ﻧدادن ﮐودک در ﻣﻌرض ﺳر و
ﺻداھﺎی ﺑﻠﻧد.

ﻣراﺟﻌﮫ :

درﻣﺎن و ﺗواﻧﺑﺧﺷﯽ :

ﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ،از ﺳﺎﻋت  ٨ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ١٢ظﮭر
 .١ﺣﺿوری ﯾﺎ

ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص درﺟﮫ ﮐﺎھش ﺷﻧواﯾﯽ ،اﻗداﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ
ﺷروع ﻣﯽ ﺷود.

 .٢ﺗﻣﺎس ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ  ٠١١١٣٢۵۴٩۵١اﻟﯽ – ۵

اﯾن اﻗداﻣﺎت زود ھﻧﮕﺎم ﺷﺎﻣل:

داﺧﻠﯽ ٢٠۴

ﻧﻤﺎﺑﺮ 01113240656:

AMIRKOLAmuBABOL.AC.IR

ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐودﮐﺎن اﻣﯾر ﮐﻼ
ﺑﮭﻣن ﻣﺎه ١٣٩١

ﺷﻣﺎره ٢۶

