
 

 

 روز جهانی شنواییماه  سیزدهم اسفند
 " : یک سرمایه گذاری پرمنفعت اقدام برای کم شنوایی  "

 :   سالمت گوش و شنواییاهمیت بهداشتی 

در جهت ارتقاء سالمت عمومی جامعه و کاهش هزینه های بهداشتی نقش عمده ای دارد. یکی از ابعاد مهم  ،پیشگیری

این مسئله که در طی سال های اخیر روز به روز توجه بیشتری به آن معطوف گردیده، غربالگری در دوره نوزادی می 

بالگری شنوایی یک برنامه بهداشت عمومی پیشگیرانه بیماریابی یا غر باشد که از موارد مهم آن، غربالگری شنوایی است.

است که مداخله یا درمان سریع را ایجاب می  از کم شنوایی و یا ناشنوایی است و هدف آن تشخیص زودهنگام مواردی

 نماید تا از بروز نقایص و معلولیت های بعدی جلوگیری شود.

ای شناخت زود هنگام اختالل شنوایی و در پی آن اقدام به غربالگری شنوایی نوزادان به عنوان یکی از بهترین روش ه

 ب می باشد.کان و نیاز، انجام توانبخشی مناسموقع برای پیشگیری از عوارض آن و در صورت ام

( از کم شنوایی ناتوان کننده رنج درصد از کل جمعیت جهان 0/5) میلیون نفر در جهان063تقریبا مطابق آمار ارائه شده 

میلیون  مرد و  530%( بزرگساالن )95میلیون نفر) 033 و سال 55زیر %( کودکان9)آنها  میلیون نفر 03می برند که 

اصلی را دارا است که رتبه باالتری را نسبت به بسیاری رتبه  پانزدهمیناز نظر بار کلی بیماری، هستند.  میلیون زن( 545

افراد دارای دو سوم می باشد.  ( داراCOPDی انسدادی مزمن )از بیماری های مزمن مانند دیابت، دیمانشیا و بیماری ریو

 کم شنوایی در کشورهای در حال توسعه هستند.

دارای اختالالت شنوایی می باشند. اختالالت شنوایی، شایع ترین نقیصه  ایران درصد جمعیت کشور 5تا  0حدود 

تبه دوم معلولیت ها را در کشور به خود اختصاص مادرزادی در بدو تولد است . ناشنوایی بعد از عقب ماندگی ذهنی، ر

که از آنجائیکه تشخیص کاهش شنوایی در شیرخواران و نوزادان به کمک روش های رایج بالینی دشوار است و  داده است.

تا دوران ممکن است اثر سویی داشته و  کودکانشناختی  – روی رشد تکلم، زبان و رشد اجتماعیاز شنوایی  یتمحروم

 غربالگری شنوایی کلیه نوزادان در بدو تولد توصیه شده است. لذا دبستان تشخیص داده نشوند

 : غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران برنامه کشوری

بخش  0غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران برنامه ای عمومی برای کلیه نوزادان تازه متولد شده می باشد که در  

 مرحله مداخله  -0مرحله تشخیص  -3مرحله غربال  -5ه است:کلی طراحی گردید

واهد بود. هر جزء برنامه ممکن است به تنهایی موفق باشد ولی نحوه ارتباط آنها جزء عناصر اصلی موفقیت کلی برنامه خ

توان داخل بیمارستان و یا خارج از آن انجام داد. درحال حاضر بر اساس شرایط و امکانات موجود غربالگری شنوایی را می 



 

 

در کشور و افزایش میزان اثربخشی برنامه، سن مناسب برای انجام غربالگری شنوایی کمتر از یک ماهگی، برای تشخیص 

 (6، 0، 5ماهگی است. )قانون  6ماهگی و برای درمان کمتر از  0کمتر از 

ماهگی  0اما چنانچه کودکی در این سن مورد غربالگری قرار نگرفت، حداکثر تا  ،غربالگری کودک زیر یکماه ضروری است

 می توان این کار را برای وی انجام داد.

سالگی است و در این سن اقدامات طبی و توانبخشی نتایج  0تا  5/3سفانه سن تشخیص ناشنوایی در کشور بین متأ

مشکالت تحصیلی، اجتماعی، روانی،  آن ارتباطی و به دنبالندارد و فرد دچار مشکالت زبانی، چندان مثبتی به همراه 

 اجتماعی بر جامعه وارد می گردد. -دیشغلی، فرهنگی و اقتصادی می گردد و بالطبع بار سنگین اقتصا

در وزارت بهداشت درمان، دفتر  5090اداره سالمت گوش و شنوایی در سال  ،در راستای تحول نظام سالمت کشور

 نوزاد در بدو تولد غربال شدند. امروز تمام استان 933.333حدود  5090بیماری های غیرواگیر تشکیل گردید. در سال 

 نوزادان شنوایی غربالگری اجرای کشوری شپوش میانگینمشارکت فعال دارند. در حال حاضر  ،های کشور در این طرح

درصد ارتقاء  95ه باالتر از ب میزانسال آینده این  4باید تالش شود که ظرف درصد است و  63توسط سازمان بهزیستی 

و تحت مراقبت قرار گرفته  کشور شناساییمورد افت شنوایی در  50333با انجام طرح غربالگری تاکنون بالغ بر یابد. 

افت شنوایی دائم )به میزان متوسط یا بیشتر، یکطرفه یا دو طرفه( کشف  دچارنوزاد  3333حدود  5093در سال  است.

کودک به جمعیت کم شنوایان و ناشنوایان کشور اضافه شد. در حال حاضر سن کشف افت  6گردیدند. یعنی روزی 

است و این به عنوان یک  ماهگی تقلیل یافته 53به زیر سالگی انجام می شد،  4تا  0فاصل  دکه قبالً در حشنوایی 

 موفقیت درتشخیص زود هنگام کم شنوایی مطرح می باشد.

 :6931تا پایان  اهداف کشوری اجرای برنامه سالمت گوش و شنوایی

اهداف برنامه عبارتند از ارتقاء همکاری های برون سازمانی در پیشبرد برنامه های سالمت محور گوش و شنوایی در کشور 

 و سایر سازمان های ذیربط که به شرح ذیل می باشد: تعاون، کار و رفاه اجتماعیبا سازمان بهزیستی، وزارت 

  وش به میزان دو برابر سال پایههای سنی در زمینه سالمت گ . افزایش سواد سالمت گروه5

 5099تا سال   %95. افزایش پوشش برنامه غربالگری ناشنوایی موالید کشور به میزان 3

  % در کشور03سال به میزان  6تا  0. افزایش پوشش برنامه غربالگری ناشنوایی کودکان 0

  % سال پایه53ندگی به میزان ز محل . افزایش میزان رفتارهای پیشگیرانه در مکان های شغلی، تفریحی و4

 بسته خدمتی سالمت گوش در نظام مراقبت اولیه استقرار  .5

  % سال پایه53. ارتقاء کیفیت زندگی وابسته به شنوایی به میزان 6



 

 

برای ارتقای سالمت گوش و شنوایی الزم است از طریق افزایش آگاهی جامعه در مورد تمام جنبه های بیماری گوش و 

شنوایی، فعالیت های مبتنی بر جامعه شامل آموزش و ارتقای رفتار های شنوایی و گوش سالم، شناسایی نیازها و کاهش 

ابزار تشخیص زودهنگام افت شنوایی، تشخیص عالیم و شناسایی کاهش شنوایی نوزادان، کودکان و بزرگساالن، ارجاع 

 اقدام نماییم. اری گوش و کاهش شنوایی و ...موارد مشکوک، افزایش آگاهی در مورد علل قابل پیشگیری بیم

در اولین کنفرانس بین المللی  3332به اهمیت موضوع، سازمان جهانی بهداشت در سال  با عنایت  درهمین راستا و

به عنوان یک رویداد حمایت طلبی سالیانه  را روز جهانی شنوایی ،پیشگیری و توانبخشی اختالالت شنوایی در چین

. ارتقاء به تصویب رسیددر سوم ماه مارس هر سال با اعالم شعاری نمادین  ی روز جهانی شنوایی،و برگزار هنمود پیشنهاد

 از اهداف این روز معرفی شده است. سطح آگاهی و ترویج مراقبت از گوش و سالمت شنوایی مردم در سراسر جهان

اعالم گردیده است از اهداف  "اقدام برای کم شنوایی:سرمایه گذاری پرمنفعت  " 3352شعار روز جهانی شنوایی در سال 

این روز ضرورت توجه به تاثیر اقتصادی کم شنوایی و هزینه اثر بخشی مداخله های پیشگیری و درمانی آن در کشورهای 

همگام با  ن و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه های علوم پزشکیدرما در این راستا وزارت بهداشت،مختلف می باشد 

 اقدام نموده است. می باشد، 5095اسفند ماه  50سایر کشورهای جهان، به بزرگداشت این روز که مصادف با 

 گروه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر


