
 شنوايي آسيب به مبتال اي مدرسه كودكان درصد 5 ايران؛ شناسي شنوايي كنگره علمي پانزدهميندبير هشدار
 هستند

 به مبتال اي مدرسه كودكان جمعيت درصد 5 از بيش: گفت ايران، شناسي شنوايي كنگره پانزدهمين علمي دبير: نيوز سالمت
 . كند مي تظاهر آن عالئم مدرسه به كودكان ورود با كه هستند مركزي شنوايي آسيب

 شنوايي هاي آستانه داراي مركزي شنوايي آسيب به مبتال افراد: افزود جاراللهي فرنوش دكتر مهر، از نقل به نيوز سالمت گزارش به
 فهم قابل خوبي به آنها براي گفتاري صداهاي اما دهند مي نشان العمل عكس صداها ترين آهسته به يعني باشند مي طبيعي
 شنوايي پردازش در مشكل افراد اين شود مي گفته اصطالحاً و كنند نمي درك را گفتار صدا، و سر پر هاي محيط در بويژه نيست،
 .دارند گفتار

 نوع اين مشخص عالئم و شود مي ديده سالمندان و بزرگساالن كودكان، در آسيب اين: گفت ايران پزشكي علوم دانشگاه استاديار
 هاي روش طريق از سالگي پنج حدود سنين از گرچه مركزي شنوايي مشكالت و كند مي تظاهر مدرسه به كودك ورود با آسيب

 قابل شود مي انجام مدرسه به ورود بدو در كه محيطي شنوايي غربالگري هاي روش توسط اما هستند تشخيص قابل تخصصي
 تخصصي مراكز در مركزي شنوايي سيستم كننده بررسي هاي آزمون مجموعه توسط ويژه هاي ارزيابي به نياز و نيستند شناسايي

 .باشند مي

 شنوايي هاي آسيب از تر شايع بسيار مركزي شنوايي هاي آسيب: كرد عنوان ايران شناسي شنوايي كنگره پانزدهمين علمي دبير
 آمار و است دختران از تر شايع برابر دو پسرها در كه است درصد 3 الي 2 ، كودكان جمعيت در نارسايي اين و هستند محيطي
 به يادگيري اختالل به مبتال كودكان درصد 77 و است شده برآورد نيز درصد5 از بيش تا ، اي مدرسه كودكان جمعيت در مبتاليان

 70 از بيش سالمندان در و درصد 20 الي 10 ميانسال افراد در آن شيوع همچنين و هستند مركزي شنوايي هاي آسيب دچار نوعي
 .باشد مي درصد

 عفونت به ابتال:  شامل كه گردند مي مركزي شنوايي اعصاب سيستم عملكرد به آسيب موجب مختلفي عوامل:  داشت اظهار وي
 مي اسكلروزيس مالتيپل و تومورها نورولوژيك، هاي بيماري و اختالالت زندگي، اول سال سه در بويژه مياني گوش مزمن هاي

 . هستند همراه نيز رشدي تأخيرهاي با توأم اختالالت از بعضي و يادگيري اختالل با همراه آن عالئم مواقع اكثر در كه باشند

 مي مركزي توانبخشي اقدامات ارائه و كودكان در بويژه مركزي شنوايي هاي آسيب دقيق و هنگام زود شناسايي:  گفت جاراللهي
 مطالعه يك بصورت كشورمان در كه است سال سه درحدود خوشبختانه و باشد كننده كمك بسيار افراد اين مشكالت رفع در تواند

 پانزدهمين در كه شده آغاز ايران پزشكي علوم دانشگاه توسط مركزي توانبخشي همچنين و مركزي شنوايي غربالگري مقدماتي،
در هتل المپيك تهران و به همت انجمن علمي شنوايي  95 ماه ارديبهشت 30 تا 28 تاريخ از كه ايران شناسي شنوايي كنگره

 . شود مي ارائه آن تكميلي نتايج شد خواهد برگزارشناسي ايران و دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 

 


