
در  شایع  شکایات  از  یکی  شنوایی  کاهش 
مراجعه به متخصصان گوش و حلق و بینی 
است، به خصوص در سنین سالمندی درصد 
زیادی از افراد با این مساله مواجهه هستند. 
براساس آمار، یک سوم سالمندان بین 65 تا 
70 سالگی و تقریبا نیمی از سالمندان باالتر 
از 75 سال احساس ناراحتی از عدم شنوایی 
مطلوب دارند. با این حال، درنظر داشته باشیم 
کاهش شنوایی در هر سنی قابل انتظار است. 

پرهیز از صداهای بلند؛ مهم ترین 
عامل پیشگیری افت شنوایی

و  انتقالی  مهم  گروه  دو  به  شنوایی  کاهش 
نوع  البته  تقسیم  می شود که  حسی _عصبی 

مخلوط هر دو وضعیت نیز وجود دارد. 
گرچه شایع ترین مواردی که می تواند زمینه  ساز 
کاهش شنوایی در طول زندگی شود، سن 
کاهش  اجتناب پذیر  عامل  مهم ترین  است، 
بلند  صداهای  با  مستمر  مواجهه  شنوایی، 
خواهدبود. نمی توانیم روند افزایش طبیعی 
عمر و پیامدهای آن را متوقف کنیم اما پرهیز 
از صداهای بلند و درمان بیماری های ساده 

گوش در این زمینه را باید رعایت کنیم.
که  ساده ای  جرم  داشته باشیم،  به خاطر   
باعث  می تواند  دارد  وجود  گوش  درون 
کاهش شنوایی شود و معاینه دوره ای توسط 
مشکل  این  تشخیص  در  گوش  متخصص 

ضروری به نظر می رسد.

علل بروز کاهش شنوایی
 گوش انسان از گوش خارجی، کانال گوش، 
پرده  گوش، استخوانچه ها و گوش داخلی 
خارجی  بخش های  اگر  شده است.  تشکیل 
یعنی از الله و کانال گوش تا پرده گوش دچار 
ناراحتی و بیماری شود، کاهش شنوایی اغلب 

انتقالی است اما درگیری قسمت های داخلی 
گوش، موجب افت شنوایی حسی _عصبی 

خواهدبود. 
که  است  حائزاهمیت  نکته  این  به  توجه 
کاهش شنوایی حسی-عصبی معموال غیرقابل 
برگشت است و غالبا ناشی از آسیب به عصب 
ضربه،  دارو،  بلند،  صداهای  اثر  در  گوش 
عفونت گوش میانی و... بروز پیدا می کنند. 
الزم است ارتعاشات صدا داخل گوش تقویت 
شود و به گوش داخلی برسد تا صدا را در 
که  انتقالی  کاهش شنوایی  کنیم.  مغز درک 
اتفاق می افتد که جنبه  در واقع در اجزایی 
تقویت صدا را دارند، هیچ گاه در حد شنوایی 

حسی_ عصبی شدید نیست. 
هر کدام از این اجزا که دچار آسیب شود، با 
بروز مشکالتی در شنوایی همراه خواهدبود. 
شایع ترین عامل زمینه ای در این نوع کاهش 
شنوایی، وجود جرم زیاد در گوش است. 
البته عفونت های حاد یا مزمن گوش و پارگی 
نباید  نیز  ناشی از ضربه و.. را  پرده گوش 

فراموش کرد. 
در زمینه کاهش شنوایی حسی-عصبی باید 
به افزایش سن و مواجهه مستمر با صداهای 
بلند به دالیل شغلی یا گوش دادن به موسیقی 
اشاره  جدی  زمینه ساز  عوامل  به عنوان  و... 
کرد. البته داروها نیز بسیار اهمیت دارند زیرا 
بعضی داروها مانند آنتی بیوتیک ها به خصوص 
جنتامایسین و داروهای شیمی درمانی موجب 
کاهش شنوایی حسیعصبی می شوند که توجه به 
پرهیز از مصرف خودسرانه داروها را می طلبد.  

عالئم کاهش شنوایی
زمانی که سطح شنوایی به  هرعلتی کاهش یابد:
از عدم شنیدن مطلوب  با شکایت   فرد 
صداها یا تغییر صداها به متخصص گوش 

مراجعه می کند. 
در  به خصوص  را  صدا  جهت  معموال   

محیط های شلوغ نمی تواند تشخیص دهد.
  تمرکز کافی روی صداها ندارد و زمانی که 
مخاطب وی آرام صحبت کند، متوجه نمی شود. 

  احساس می کند برای درک بهتر برنامه های 
تلویزیون، شدت صدا را بیشتر کند. 

 تمایلی به حضور کنار دیگران و جمع 
دوستان ندارد و سعی می کند از شرکت در 

گفت وگوها دوری کند. 

چه حد از صدا به شنوایی آسیب می رساند؟
آستانه شنوایی براساس معیاری موسوم به 
»دسی بل« سنجیده می شود. صدای باالتر از 
70 دسی بل برای گوش و ساختار شنوایی 
آسیب زا خواهدبود. با یک مثال بهتر می توان 
این مساله را درک کرد:  »اگر ماشین ظرفشویی 

یا لباسشویی را در زمان اوج کار در نظر 
و  است  دسی بل   75 صدا  سطح  بگیرید، 
می تواند برای شنوایی آسیب زا باشد. زمانی 
که در اتومبیل پشت چراغ قرمز ایستاده اید 
و موتورسیکلتی از کنار شما عبور می کند،  
سطح صدا 95 دسی بل است. آژیر آمبوالنس 
150 دسی بل قدرت دارد. پس باید بدانیم در 
زندگی روزمره همواره در معرض صداهای 

بلند قرار داریم.«
آنچه در مورد آسیب صداها اهمیت دارد 
تنها شدت نیست، بلکه مدت مواجهه با صدا 
نیز کنار شدت آن مورد توجه است. نسبت 

شدت صداها با مدت مواجهه آنها براساس 
مضربی لگاریتمی محاسبه می شود، مثال اگر 
صدای با شدت 90 دسی بل که 8 ساعت 
افزایش  دسی بل   92 به  است  تحمل  قابل 
خواهدبود.  ساعت   6 تحمل  مدت  یابد، 
رسیدن به 95 دسی بل باعث تحمل 4 ساعت 
می شود و با افزایش به 100 دسی بل فقط 

2 ساعت قابل تحمل است.  

به خاطر داشته باشید
  برای محافظت از گوش ها باید تماس با 

صداهای بلند را محدود کنید. 

با  محیط های  در  حضور  هنگام   
محافظ  وسایل  از  حتما  بلند  صداهای 

کنید. استفاده  گوش 
سنین  در  خصوصا  دوره ای  به طور   
گوش  متخصص  به  سالمندی  و  میانسالی 
را  شنوایی سنجی  ارزیابی  و  کنید  مراجعه 
انجام دهید تا کاهش شنوایی در حد خفیف 

به موقع تشخیص داده و درمان شود.
 تفریحاتی مانند جت اسکی، موتورسواری، 
شنیدن موسیقی با صدای بلند، شکار و ... که 
گوش را در معرض صدای بلند قرار می دهد 

به حداقل ممکن برسانید. 

به مناسبت 29 سپتامبر مصادف با 8 مهر؛ روز جهانی ناشنوایان

صداهای بلند مهم ترین عامل افت شنوایی است

تقویم سالمت شماره هفتصدوشصت وشش  پنج مهر نودونه6
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هشتم مهر یا بیست ونه سپتامبر، روز ارتقای 
فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته  هایی از زبان 
اشاره و آگاهی سیاست  مداران و یادآوری منزلت، 
دسترسی به زبان اشاره، حق تحصیل، کار و 
زندگی اجتماعی ناشنوایان و درک دشواری های ارتباطی آنهاست. 
سخن گفتن، یکی از ویژگی  های ممتاز بشری است. انسان از راه 
سخن گفتن با دیگر افراد جامعه رابطه برقرار می  کند، می  فهمد 

و می فهماند. 
نخستین کسی که زبان اشاره را در ایران به وجود آورد، استاد، 
جبار باغچه  بان)عسکرزاده( بود. باغچه  بان، اولین فردی است که 
در ایران، آموزش شنیداری و دیداری را به دستگاه آموزش کشور 
وارد کرد و برای نخستین بار به فکر آموزش و تربیت کودکان 
ناشنوا افتاد. او ابتدا با مخالفت  های شدید وزارت فرهنگ روبرو 
شد ولی با تالش و پشتکار فراوان، در یک سال موفق شد به۳ 

کودک ناشنوا، خواندن و نوشتن بیاموزد.
او نخستین دبستان ناشنوایان را در چهارراه حسن آباد تهران، در 
خانه  ای محقر تاسیس کرد. گفته  شده زبان اشاره، از زمان بقراط 

حکیم برای ناشنوایان مرسوم بوده است.
مشکل ناشنواها برقراری ارتباط با دیگران نیست، بلکه مشکل 

آنها ارتباط با افراد شنواست. 
افراد معلول، بزرگ ترین اقلیت اجتماعی جهان هستند و در این 
اقلیت اما ناشنوایان در اکثریت هستند. حدود 5 درصد جمعیت 
دنیا ناشنوا یا کم شنوا هستند که بیشترشان در کشورهای جهان 
سوم زندگی می کنند. توجه به این نعمت بزرگ الهی که یکی 
از راه  های بسیار مهم آموختن و فهمیدن است، سپاس گزاری 
را پیش می  آورد و تصور نبود آن کافی است تا به ارزش آن 
پی ببریم. از این رو، خدا در قرآن می  فرماید: »بگو، اگر خداوند 
شنوایی و دیدگان شما را بگیرد و بر دل  هایتان مهر بزند، کدام 

معبود آن را به شما پس می  دهد؟« 
شکرانه این نعمت، بهره  گیری خداپسندانه و مسووالنه از آن 
است، چنان  که در یکی از دعاها، خواسته بندگان از خداوند 
این است. »پروردگارا! ما را از گوش  ها، چشم  ها و نیروهایمان 
بهره  مند گردان.« ناشنوایی ناتوانی نیست بلکه یک تفاوت است. 
ناشنوایان یک اقلیت زبانی و فرهنگی محسوب می شوند و این 
حق ناشنوایان است که زبان اشاره را برای تفهیم و تعامل بیاموزند 
و به کار ببرند وگرنه فقدان رابطه مستقیم با محیط پیرامون، ارتباط 

اجتماعی آنها را مختل می کند. 
دارای  افراد  درصد   14 می کند  اعالم  ایران  بهزیستی  سازمان 
رفاه  سازمان  می دهند.  تشکیل  ناشنوایان  را  کشور  معلولیت 
ملی ناشنوایان ایرانی، سازمانی وابسته به وزارت کار و امور 
اجتماعی است که در سال 1۳50تاسیس شد. هدف از تشکیل 

این سازمان، ایجاد هماهنگی میان موسسات دولتی، غیردولتی و 
خیریه است. در برنامه این سازمان، پیشگیری، درمان، آموزش و 
همچنین تامین اشتغال و رفاه ناشنوایان، نیمه  شنوایان و کسانی 
که مشکل گویایی دارند، قرار دارد. این سازمان تالش می کند 
شخصیت این افراد را پرورش دهد، آنان را با اجتماع سازگار 
کند و با به کار بردن روش  های جدید، آنها را برای خدمات 

گوناگون آماده سازد.
برخالف باور جامعه، ناشنوایان از بهترین رانندگان هستند چون با 
حواس و تمرکز کامل و به کمک قوه بینایی قوی رانندگی می کنند 
و خوشبختانه در آمار تصادفات و تخلفات پلیس راهنمائی و 
رانندگی، اسمی از ناشنوایان آورده نمی شود. سمعک و کاشت 
حلزون در ایران نیز بسیار گران است و زمان نوبت برای دریافت 
سمعک های بهزیستی هم طوالنی است. هرچند سمعک های 

بهزیستی قیمت های ارزانی دارند، بی کیفیت هم هستند. 
کاشت حلزون مزایا و معایبی دارد و بهتر است که بیشتر روی 
گسترش آموزش زبان اشاره و امکانات مورد نیاز ناشنوایان و 
کم شنوایان سرمایه گذاری شود تا افراد بیشتری تحت پوشش 
قرار  گیرند. کنوانسیون بین المللی حقوق معلوالن، زبان  اشاره 
را به عنوان اهرم ارتباطی ناشنوایان به رسمیت ساخته است و 

فراگیری این زبان را حق بنیادی افراد ناشنوا می داند. 
نهاد های غیردولتی مثل کانون ناشنوایان ایران و انجمن خانواده 
ناشنوایان ایران، بزرگ ترین و قدیمی ترین مراکزی هستند که 
هیات های مدیره  آن هم از میان افراد ناشنوا انتخاب می شوند و 

افتخاری فعالیت می کنند اما متاسفانه اختیارات محدودی 
دارند و هیچ کمک و امکانات دولتی مربوط به مسائل 

ناشنوایان در اختیار این دو موسسه نیست. 
فدراسیون جهانی ناشنوایان، رسالتش را ارتقای 

حقوق ناشنوایان، حق استفاده از زبان اشاره، 
دسترسی به موقعیت های برابر و داشتن 

زندگی  در  اجتماعی  جایگاه 
تعریف می کند. بیشتر افراد 

شنوا نمی دانند چطور با 
یک فرد ناشنوا ارتباط 
برقرار کنند و همین 
شناخت  و  ناآگاهی 
کافی، موجب تعامل 

دشوار آنها با ناشنوایان 
و  ناشنوایان  می شود. 

شنوا  افراد  مانند  کم شنوایان 
زندگی می کنند و هیچ تفاوتی باهم 

ندارند. فقط افراد ناشنوا ترجیح می دهند 

همسر و شریک زندگی خود را از بین افراد ناشنوا انتخاب کنند 
تا از لحاظ ارتباطی و فرهنگی زندگی راحت تری داشته باشند. 
تلویزیون هم که مهم ترین رسانه ارتباطی کشور است، تنها در حد 
بسیار کمی رابط یا فیلم های زیرنویسی شده دارد که جوابگوی 
نیاز جامعه ناشنوا نیست اما حضور رابط در برنامه های تلویزیون 
یا شبکه  های اجتماعی، بر رفتار جامعه هم تاثیرات مثبتی خواهد 

داشت و دیدگا ه ها را تغییر می دهد. 
شبکه های اجتماعی و وسایل ارتباطی جدید نیز واقعا به بهبود 
ارتباط بین ناشنواها و افراد شنوا کمک کرده  و امید به زندگی و 
اعتماد به نفس این افراد را باال برده اند. این ابزارهای ارتباطی، 
جای خالی رسانه ها، صدا و سیما و روزنامه ها را گرفته  و خیلی 

از کمبودها و نیازهای آنها را جبران کرده  است. 
متاسفانه شرکت های دولتی، غیردولتی و خصوصی شناخت و 
آگاهی کافی در رابطه با توانایی ناشنوایان ندارند. در حالی که 
طبق کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق معلوالن و قانون جامع 
حمایت از حقوق معلوالن که به تصویب مجلس هم رسیده 
است، دولت باید به اشتغال ناشنوایان و معلوالن در مراکز دولتی 

و غیردولتی کمک کند. 
بسیار جای تاسف است که ناشنوایان ایرانی میان سایر معلوالن، 
گروهی هستند که بیشتر فراموش شده  اند زیرا نه می توانند صدای 
خودشان را به گوش مسووالن کشور و جامعه برسانند و نه خیلی  
از مسووالن حوصله شنیدن مسائل و مشکالت آنها را دارند. 
نهادهای دولتی مانند سازمان بهزیستی که یکی از مهم ترین نهادهای 
کشور در ارتباط با ناشنوایان است نیز متاسفانه با وجود تصویب 
الیحه »حمایت از حقوق معلوالن« به دلیل عدم تامین بودجه 
در اجرای قوانین این الیحه، توانایی تامین نیازهای خدماتی و 
رفاهی ناشنوایان را ندارد و ناشنوایان با محدودیت شدید 
تامین وسایل خدماتی و رفاهی و ارتباطی مواجهه هستند 
و این موضوع باعث نارضایتی شدید ناشنوایان و 

کم شنوایان است.
در سال 1۳95 فدراسیون جهانی ناشنوایان 
به دلیل نرسیدن موارد مهم قطعنامه 
تجمع ناشنوایان به نتیجه مطلوب، 
درباره  ویژه ای  گزارش 
وضعیت آموزش و امور 
ناشنوایان  رفاهی 
داد  ارائه  ایران  در 
کمیته  به  را  آن  و 
کنوانسیون حمایت 
از حقوق معلوالن در ژنو 
فرستاد. در نهایت این کمیته 
در خصوص 4 ماده از 68 ماده با 
دولت ایران مکاتبه کرد و خواستار 
این شد که تا سال 2020 میالدی مسائل 

مربوط به این مواد حل و فصل شوند. به طور نمونه تاکید شده 
بود زبان اشاره فارسی به عنوان زبان رسمی به رسمیت شناخته 
شود، با همکاری انجمن های ناشنوایان سازوکاری ایجاد شود 
که کیفیت خدمات رابط ها باال برود و فرصت هایی برای آموزش 
مداوم آنها فراهم باشد. همچنین از مقامات مسوول ایران خواستند 
ارائه  عمومی  که خدمات  و خصوصی  دولتی  وب سایت های 

می دهند، در دسترس ناشنوایان قرار بگیرد. 
فدراسیون جهانی ناشنوایان همواره بر برابری، حقوق بشر و 
احترام به همه افراد، فارغ از رنگ و نژاد، ملیت، جنسیت، سن 
و سال و عواملی از این دست تاکید شده و در راه تحقق این 
جهانی  فدراسیون  شده  تعریف  اهداف  از  برمی دارد.  گام  امر 
ناشنوایان برای برگزاری جشن های این روز می توان به ارتقای 
سطح دانش مردم عادی از مشکالت ناشنوایان در سراسر جهان، 
انگیزه بخشی به ناشنوایان برای یادگیری زبان اشاره به عنوان یک 
ضرورت، آماده سازی و تهیه بسترهای مناسب برای ناشنوایان 
و حمایت از آنها برای دسترسی به حق تحصیل و فناوری های 

الزم و مدرن است.

از زبان یک ناشنوا
خدای مهربانم!

من بنده تو هستم، همان که به خواست و مصلحت تو، از یکی 
از حواس خود، حس شنوایی محروم است. بارالها! این بنده 
ناچیز، تو را به خاطر همه آنچه از نعمت ها که در اختیار او قرار 
داده ای و آنچه به مصلحت قرار نداده ای سپاس می گوید؛ چرا 

که تو قادر مطلقی.

پدر، مادر!
من فرزند شما هستم، همان که از نعمت شنوایی محروم است. 
خب، چه می شود کرد، خواست خدا بود که این طور باشم. شما 
فکر می کردید که دیگر نمی توانم زندگی کنم ولی دیدید که 
چگونه برپا ایستادم و با مشکالت جنگیدم. پس خواهش می کنم 
میان من و دیگر خواهران و برادرانم فرق نگذارید چون اکنون من 
دیگر از جامعه عقب نیستم. خواهش می کنم محبت خود را از من 
دریغ مدارید؛ زیرا من بیشتر از دیگر فرزندانتان به شما نیاز دارم.

دوست خوبم!
دوست من! من در مدرسه ویژه ناشنوایان درس می خوانم که 
در آنجا خانم های معلم و آقایان معلم به زبان مخصوص ما 
حرف می زنند. دوست خوبم! من با زبان مخصوص، به زبان 
عالمت ها یا اشاره حرف می زنم. من و دوستان ناشنوایم، از روی 
تکان خوردن لب های دیگران می فهمیم که آنها چه می گویند. 
برای همین، اگر می خواهی با من حرف بزنی، لطفا واژه ها را 
خیلی آرام و شمرده بگو، تا من حرف های تو را از روی تکان 

خوردن لب هایت بفهمم.

 روزی برای ارتباط بهتر با ناشنوایان 

 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی، 

فلوشیپ جراحی پالستیک صورت و 
استاد تمام دانشگاه تهران

 ترجمه: 
مهتا 

زمانی نیک


