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 دکتر وحید راشدی

 استادیار سالمندشناسی

 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 0011 پاییز

 مقدمه

اختالالت دوران  ترینشدهترین و شناختهیکی از شایع

ی طبق آمار موسسه ملّ .باشدمشکالت شنوایی می ،سالمندی

افراد  درصد 03حدود  ،اختالالت ارتباطیناشنوایی و سایر 

سال دچار  57نیمی از سالمندان باالی سال و  57تا  03

          مشکل شنوایی عبارت از  .مشکالت شنوایی هستند

ن که ممک ،شنوایی یا ناشنوایی در اثر عوامل مختلفکم

 .است برای هر دو گوش یا فقط یک گوش اتفاق افتد

 

قراری شنوایی بر توانایی فرد در برکمیکی از تأثیرات اصلی 

ارتباط با دیگران است. تأثیرات اجتماعی و عاطفی 

ر تواند تأثیر بسزایی دمحرومیت از برقراری ارتباطات می

زندگی روزمره داشته باشد و باعث ایجاد احساس تنهایی، 

 .با کم شنوایی شودان سالمندخصوص در ه انزوا و ناامیدی ب

 اییعوامل مشکالت شنو

  شنوایی در سالمندان، آسیب رسیدن به دلیل بروز کم

ا هیا از بین رفتن آنهای عصبی مربوط به شنوایی سلول

له افتد. از جماست. این امر در اثر عوامل مختلفی اتفاق می

 دالیلی که موجب ایجاد مشکالت شنوایی در سالمندان 

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد ،شوندمی

  ارثیعوامل 

 افزایش سن 

 صداهای بلند 

 ضربه  

 ایی زمینههاسایر بیماری 

 برخی داروها عوارض 

 

 

 

 



 عالئم مشکالت شنوایی

 های زیادیدارای عالیم و نشانه مشکالت شنوایی سالمندان

 :دبینیمی را بیماری این عالیم ترینمهم زیر در باشد.می

 ،مواردکاهش وضوح صدا به صورتی که در بسیاری از . 1

 .کندو نامفهوم درک می گنگ فرد صداها را به صورت

ناتوانی در تشخیص صدای حروفی که به همدیگر . 2

 .(مانند )ز( و )س ،شباهت دارند

کیک در تف مخصوصاً ؛تفکیک صداها کاهش توانایی در .0

 .خورندمیصلی از صدای پس زمینه به مشکل برصدای ا

گوش را با مشکل ایجاد صداهای مزاحم که عملکرد  .4

 .وز گوشوز مانند ،کندمواجه می

 

 های درمان کاهش شنواییراه

 استفاده از سمعک

ترین روش درمانی برای افرادی است که رایج سمعک

دهند. استفاده از سمعک توانایی شنوایی خود را از دست می

بل یرد که شنوایی فرد به حالت قگالل صورت میدبا این است

 .بازگردد

 

 

 

 

 

 خوانیآموزش لب

است.  جبرانی یک روش و رویکرد خوانیآموزش لب

بسیار  درمانی در سالمندانفرایند  رویکردهای جبرانی در

 شود که به کمک کاربرد دارد. در این روش سعی می

ها، ها و تواناییهای جایگزین بدون تقویت مهارتروش

یاز به نبدون  عملکردهای فرد را بهبود ببخشند تا سالمند

کمک دیگران بتواند کارهای روزانه خود را انجام 

برای کسانی که امکان استفاده  خوانیآموزش لب .دهد

 .را ندارند، بسیار مفید خواهد بود سمعک از

 

 

 

 کاشت حلزون 

است و انجام دادن آن عالوه  نوینیراه درمان  کاشت حلزون

 دنبالهای جراحی، هزینه زیادی برای افراد به بر ریسک

رد تواند شنوایی فدارد. کاشت حلزون تا حد بسیار زیادی می

 .را به حالت قبلی بازگرداند


