
  »گوش وزوز« علت ها، بيمارستان در بيماران درگمي سر

 درگمي سر از هستند، مبتال گوش وزوز به بزرگساالن جمعيت درصد 10 اينكه به اشاره با ايران شناسي شنوايي كنگره علمي دبير
 عارضه 12 كه اختالل اين رفع و كاهش براي ها توصيه برخي به و كرد تأسف ابراز »گوش وزوز« علت به ها بيمارستان در بيماران
 .پرداخت كند، مي ايجاد

 30 تا 28 از كه ايران شناسي شنوايي كنگره پانزدهمين علمي دبير - جاراللهي فرنوش تسنيم، خبرگزاري سالمت گزارش به
 طور به گوش بارز وزوز شيوع خارجي آمارهاي طبق: داشت اظهار شود، مي برگزار تهران المپيك هتل در جاري ماه ارديبهشت

 وزوز به مبتال بزرگسال افراد درصد 70 از بيش و دارند شديد وزوز آنها درصد 2 كه است درصد 10 بزرگساالن جمعيت در متوسط
 .هستند شنوايي بارز مشكالت ،

 شنوايي كاهش داراي كه كودكان از دسته آن در گوش وزوز وجود اما است نادر طبيعي شنوايي با كودكان در وزوز: گفت وي
 به اما است نشده داده دقيقي آمار هنوز كشورمان در وزوز باالي شيوع عليرغم و است شده گزارش درصد 60-30 بين هستند
 هاي فعاليت وزوز كه موضوع اين به توجه بدون درماني مراكز ساير و ها بيمارستان در را بيماران اين درگمي سر توان مي سادگي
 .كرد مشاهده است داده قرار تاثير تحت را روزمره

 شود محسوب نيز كامل ناتواني يك عنوان به تواند مي اما نيست واقعي بيمار يك و است عملكردي اختالل يك وزوز: افزود جاراللهي
 آشفتگي، اضطراب، تواند مي حال عين در شود، مي تلقي خيم خوش اختالل يك وزوز كه وجودي با پزشكي علم ديدگاه از و

 كار، در اورا زندگي كيفيت و كند ايجاد مبتال فرد در را انزوا و ترس خوابي، بي پذيري، تحريك افسردگي، عصبانيت، پريشاني،
 شود مي گفته بيمار به گاهي گوش، وزوز باالي شيوع عليرغم و دهد قرار تاثير تحت اجتماعي تعامالت و تفريح روزمره، هاي فعاليت

 .«كنند زندگي گوششان وزوز با تا بگيرند ياد بايد سادگي به آنها و داد انجام توان نمي كاري«

 ميزان مرور به و شود مي حل راه جستجوي در بيمار توقف به منجر و داشت خواهد بار زيان اثر منفي هاي پيغام اين: داد ادامه وي
 توانبخشي مداخالت اما شود نمي درمان معمول طور به گوش وزوز خود كه وجودي با يابد مي افزايش گوش وزوز كنندگي ناراحت
 .دهد تغيير گوشش وزوز صداي به نسبت را بيمار نگرش و العمل عكس توانند مي كه دارد وجود مختلفي

 مطرح پزشكي درمان غيرقابل هاي گوش وزوز براي هايي روش امروزه: گفت ايران شناسي شنوايي كنگره پانزدهمين علمي دبير
 درمان هاي روش جمله از است متعددي هاي روش شامل و شود مي مطرح توانبخشي درمان تدابير عنوان،كلي تحت كه هستند

 بين در و است شنوايي كاهش با توأم وزوز كه مواقعي در حلزون كاشت يا و سمعك از استفاده الكتريكي، تحريك شناختي،
 ناخوشايند اثرات از رهايي براي كه است اي شده شناخته و مؤثر هاي روش از يكي TRT روش ويژه به درماني صوت فوق، هاي روش
 .است گوش وزوز براي المللي بين درماني روش يك عنوان به و است مطرح مزمن، گوش وزوز به مبتال افراد در وزوز

 زيرا است مؤثر بسيار روشي و شود مي ارائه جهان سراسر در باليني مركز صد يك از بيش در حاضر حال در: كرد عنوان جاراللهي
 كاهش در ويژه به را روش اين موفقيت ميزان موجود هاي پژوهش و است شده ريزي برنامه نوروفيزيولوژيك مدل و تئوري براساس



 درمان ترين حمايت مورد و ترين گسترده عنوان به روش اين بعد، به 2002 سال از و كردند گزارش درصد 75-80 حدود اضطراب
 .است شده گزارش المللي بين مجامع در وزوز به مبتال افراد براي

 شناسي شنوايي كنگره پانزدهمين از كامل روز يك جامعه، در بيماران اين بالتكليفي و گوش وزوز باالي شيوع: كرد خاطرنشان وي
 با و ايران پزشكي علوم دانشگاه و ايران شناسي شنوايي علمي انجمن همت به كه كنگره اين و داديم اختصاص مبحث اين به را

 جاري ماه ارديبهشت 30 تا 28 از  مرتبط هاي سازمان و تحقيقاتي مؤسسات و كشور سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه ديگر حمايت
 .شود مي برگزار تهران المپيك هتل در


