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 یاسر مختاری
کـم شـنوایی یـا ناشـنوایی همزمـان یـک 
بیمـاری و در عیـن حـال یـک معلولیـت 
محسـوب می شـود. بر اسـاس اعالم سـازمان 
جهانـی بهداشـت، اختـالل کـم شـنوایی و 
را  بیماری هـا  بـار  درصـد   8.6 ناشـنوایی 
آخریـن  اسـاس  بـر  و  می شـود  شـامل 
برآوردهـای منتشـر شـده توسـط سـازمان 
جهانـی بهداشـت، قریـب بـه ۹۰۰ میلیـون 
نفـر در سراسـر جهـان تـا سـال ۲۰۵۰ از 
کـم شـنوایی ناتوان کننده)معلولیـت زا( رنـج 

خواهنـد بـرد.
روزهای پایانی سـپتامبر هرسـال از سـوی 
سـازمان جهانـی بهداشـت بـه عنـوان آغـاز 
نام گـذاری  جهـان  در  ناشـنوایان  هفتـه  
شـده اسـت. ناشـنوایی و کـم شـنوایی بـر 
اسـاس اعـالم ایـن سـازمان سـومین عامـل 
ناتوانـی در جهـان اسـت. آمارهـای رسـمی 
منتشـر شـده هـم از رشـد روز افـزون کـم 
شـنوایی ناتوان کننده طی سـال های گذشـته 

بـه خصـوص در پنـج سـال اخیـر حکایـت 
دارد و از سـال ۲۰۱۰ تاکنون نیز بر اسـاس 
گزارش هـای جهانـی رتبـه ایـن بیمـاری از 
۱۳ بـه رتبـه سـوم رسـیده اسـت کـه ایـن 
نشـان دهنـده رشـد روزافـزون ایـن بیماری 
در کشـورها اسـت. ایـن درحالیسـت کـه 
بیـش از ۵۰ درصـد از انـواع کـم شـنوایی 
و ناشـنوایی بزرگسـاالن و 6۰ درصـد از 
انـواع کم شـنوایی و ناشـنوایی کـودکان بـا 
اجـرای برنامه هـای پیشـگیری و مراقبتـی در 
نظام سـالمت قابل پیشـگیری اولیه هسـتند. 
همچنیـن دو سـوم افـرادی کـه دچـار کـم 
شـنوایی هسـتند، در کشـورهای در حـال 

توسـعه زندگـی می کننـد.

تعدادناشنوایانوکمشنوایان
جهان

بر اسـاس اعالم سـازمان جهانی بهداشـت 
حـدود ۵ درصـد از جمعیـت جهـان را افـراد 
ناشـنوا و کـم شـنوا تشـکیل می دهـد کـه ۷ 

درصـد ایـن جمعیـت ناشـنوا و کـم شـنوا 
یعنـی بیـش از ۳4 میلیـون نفـر را کـودکان 
تشـکیل می دهنـد. همیـن گـزارش افـزوده 
اسـت کـه ۳۰ تـا4۰ درصـد ناشـنوایی ها یـا 
مـادرزادی در کـودکان  کـم شـنوایی های 
همـراه بـا مشـکل دیگـری همچـون اختـالل 
یادگیـری، اوتیسـم یـا فلـج مغـزی اسـت که 
در ایـن شـرایط معمـوال برقـراری ارتبـاط 
بسـیار دشـوارتر می شـود. ایـن در حالـی 
اسـت که ۹۳ درصد بقیه جمعیت کم شـنوا 
در جهان، بزرگسـال و سـالمند هسـتند که 
تعـدادی از آنهـا بـه صـورت مـادرزادی از 
هنـگام تولـد کـم شـنوا بـوده و تعـدادی هـم 
بـه دالیـل اکتسـابی همچـون ضربـه  بـه سـر، 
ضربه هـای صوتـی و برخـی بیماری هـای 
دوره بزرگسـالی و یـا در اثـر بیماری هایـی 
همچون پیرگوشی در دوره سالمندی دارای 

کـم شـنوایی شـده اند.
دالیـل اصلـی رشـد بـاالی کـم شـنوایی در 
جهـان طـی ایـن سـال ها، افزایـش جمعیـت 

سـالمندی، افزایـش عوامـل خطـر ماننـد ابتال 
بـه عفونت هـای گوشـی و دیگـر عفونت هـا 
اوریـون،  ماننـد سـرخک،  بیماری هایـی  و 
سـیتومگالوویروس،  مننژیـت،  سـرخجه، 
داروهـای  از  نابجـا  و  بی رویـه  اسـتفاده 
آسـیب رسـان بـه شـنوایی ماننـد داروهـای 
سـل و ماالریـا و مصـرف ناصحیـح از آنتـی 
بیوتیک های اتوتوکسـیک آمینوگلیکوزیدی، 
قـرار گرفتـن افـراد در معـرض اصـوات بلنـد 
و اسـتفاده بی رویـه از تلفن هـای همـراه و 
اماکـن  در  شـخصی  صوتـی  دسـتگاه های 

تفریحـی و محـل کار اسـت.
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حدود  بهداشت:  جهانی  سازمان 
افراد  را  جهان  جمعیت  از  درصد   ۵
می دهد  تشکیل  شنوا  کم  و  ناشنوا 
و  ناشنوا  جمعیت  این  درصد   ۷ که 
میلیون   ۳4 از  بیش  یعنی  شنوا  کم 
می دهند تشکیل  کودکان  را  نفر 
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