
 : مشکالت شنوایی

شنیدن صدای موجوددرمحیط اطراف،دربسیاری ازمواقع ماراازخطرآگاه می کند.درهنگام 

عبورازخیابان ویارانندگی،کم بودن قدرت شنوایی می تواندموجب بروز حادثه شود.علت های 

  :شایع کاهش شنوایی عبارتنداز

  :کم شدن قدرت شنوایی به دلیل افزایش سن

شنوایی،کم کم بروزمی کند.بنابراین معاینه توسط پزشک الزم است،اگرکم  باافزایش سن کاهش

 شدن قدرت شنوایی مربوط به افزایش سن باشدبااستفاده ازسمعک شنوایی بهتر میشود

 جمع شدن جرم درگوش

به طورطبیعی درمجرای گوش جرم درست می شود. این جرم زرد رنگ وچرب است وبرای 

جرم گوش خودبه خودبه طرف بیرون حرکت  ت.محافظت ازمجرای گوش الزم اس

میکندوازمجرای گوش خارج می شود.بنابراین نیازی به دستکاری وخارج کردن جرم 

وجودندارد.ازفروبردن اجسامی ماننددسته ی عینک،سنجاق،سرخودکاروحتی گوش پاک کن 

شدن درگوش خودداری کنیدچون عالوه برآسیب رساندن به مجرایاپرده ی گوش موجب فشرده 

  جرم گوش درته مجرا می شوند.

همچنین درهنگام حمام کردن ازفروبردن لیف درمجرای گوش وشستن آن باصابون 

شامپوخودداری کنید؛چون موادشوینده موجب تحریک مجرای گوش می شود ومیتواندموجب 

  عفونت گوش شود.

 میکندبرطرف شدن مشکالت شدن شنوایی به برقراری ارتباط بهتربااطرافیان کمک 

درمواردی که ترشح جرم گوش افزایش یافته یا به علت دستکاری درته مجراجمع شده 

  .باشدمراجعه به پزشک برای شستشوی گوش ضروری است



  :سوراخ شدن پرده ی گوش

عفونت گوش یافروبردن اجسام نوک تیز میتواندموجب سوراخ شدن پرده ی گوش شود.سوراخ 

شنوایی است وبرای بهبودآن بایدبه پزشک مراجعه   کاهش شدن پرده گوش نیز یکی ازعلت های

اگرپرده ی گوش شماسوراخ است قبل ازحمام کردن یک پنبه آغشته به وازلین راجلوی  .کرد

مجرای گوش قرار دهیدتامانع ورود آب به مجرای گوش شود.زیراورودآب به داخل گوش 

 احتمال عفونت دوباره رابیشترمی کند

ان هایی که سروصدای زیادوجودداردخودداری کنید .صداهای بلند کاهش مک ازرفتن به :توجه

  .شنوایی رابیشترمیکند

برخی ازداروها برای گوش ضرردارند وموجب کاهش شنوایی میشود بنابراین هیچگاه بدون 

هرزمان که احساس می کنید شنوایی تان کاهش یافته  .تجویزپزشک دارومصرف نکنید

موضوع می شوندبرای معاینه ازنظرشنوایی به شنوایی سنج یاپزشک مراجعه ویااطرافیان متوجه این 

  .کنید
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