
تولد ناشنوایی و کم شنوایی
در ایران

به گزارش سپید و به نقل از ایسنا،  نوزادانی 
کله بله کلم شلنوایی ناتلوان کننلده مبتلا 
۲.۷ نفلر در هلر هلزار  می شلوند حلدود 
اسلتان ها  از  برخلی  در  املا  اسلت.  توللد 
ایلن علدد تلا حلدود ۶ نفلر در هلر ۱۰۰۰ 
توللد نیلز پیلش رفتله اسلت. بله گفتله سلعید 
محمودیلان  رئیلس اداره سلامت گلوش 
و شلنوایی وزارت بهداشلت، »اسلتان های 
کهگیلویله  و بویراحملد، کرمانشلاه، فلارس، 
باالتلر  و... شلیوع  بلوچسلتان  سیسلتان و 
ناشلنوایی و کم شلنوایی را دارند و یکی از 
علل افزایش آمار کم شلنوایی و ناشلنوایی، 

ازدواج هلای فامیللی اسلت.«
متخصصلان تاکیلد دارنلد کله متولدان جدید 
بایلد هرچله زودتلر شناسلایی شلوند تلا از 
مراقبت هلای تشلخیصی و درمانلی بله موقلع 
اسلتفاده کننلد. بهتریلن زملان غربالگلری و 
شناسلایی، زیر یک ماهگی اسلت و والدین 
باید نسلبت به این موضوع حسلاس باشلند. 
بنابلر تاکیلد رئیلس اداره سلامت گلوش و 
شلنوایی وزارت بهداشلت، در حال حاضر 
در ایلران غرباگری هلای شلنوایی نلوزادان 
بلرای همله  نلوزادان انجلام می شلود تلا در 
سلن زیر سله ماهگی تشلخیص قطعی کم 
شلنوایی یا ناشلنوایی انجام شلود که بتوانیم 
قبلل از شلش ماهگلی اقداملات درمانلی را 

آغلاز کنیم.
»در  کلرد:  اظهلار  همچنیلن  محمودیلان 

سلالمندان علدد ناشلنوایی گاهلی تلا بلاالی 
۶۰ درصلد هلم ملی رود، بلا توجله بله هلرم 
میلزان  افزایلش  بلا  کله  کشلور  جمعیتلی 
سلالمندان مواجه هسلتیم باید از مشلکات 
کلم شلنوایی در ایلن سلنین آگاه باشلیم کله 
اگلر زود شناسلایی نشلوند و مراقبلت الزم 
دریافلت نکننلد، ممکلن اسلت سلبب بلروز 
مشلکات دیگلری از جملله دمانلس و یلا 
آلزایملر شلود. از سلوی دیگلر سلالمندان 
بلا بیمای هلای زمینله ای ماننلد دیابلت یلا 
فشلارخون هم مواجه هسلتند و به دلیل کم 
شلنوایی ممکلن اسلت خدملات مربلوط بله 
ایلن بیماری هلا را هلم بله دلیلل کلم شلنوایی 
بله درسلتی متوجله نشلوند. چالش هلای کلم 
شلنوایی یلا ناشلنوایی در سلالمندان زیلاد 
اسلت، زیلرا برخلی سلالمندان از گذاشلتن 
سلمعک اکلراه دارنلد کله در ایلن زمینله 
نیازمنلد فرهنگسلازی بیشلتری هسلتیم کله 
استفاده از وسایل کمک شنوایی در سامت 

افلراد موثلر اسلت.«
وی همچنیلن یلادآور شلد: »آلودگی هلای 
صوتلی، اسلتفاده بی رویله از آنتی بیوتیک هلا 
و بلروز عفونت هلا، و اسلتفاده بی رویله از 
تجهیزاتلی کله سلر و صلدا ایجلاد می کننلد 
کلم  و  ناشلنوایی  ایجلاد  مهلم  عواملل  از 

شلنوایی اسلت.«
بلر اسلاس اعلام کمیتله شلنوایی کشلور، 
حلدود 5۲۰ هلزار نفلر ناشلنوا و کلم شلنوا 
در کشلور زندگلی می کننلد و سلاالنه هلزار 
و 5۰۰ ناشلنوای جدیلد در کشلور متوللد 
می شلوند. بیلش از 5۰ درصلد ملوارد کلم 
شلنوایی و ناشلنوایی قابل پیشلگیری هستند. 
در بزرگسلاالن بیلش از 5۰ درصلد و در 
کلودکان بیلش از ۶۰ درصلد ملوارد، مواردی 
هسلتند که قابل پیشلگیری و کنترل هسلتند.
بلا ایلن حلال بله گفتله افشلین اسلتوار رئیس 
غیلر  بیماری هلای  مدیریلت  مرکلز  سلابق 
واگیلر وزارت بهداشلت »در کشلور ملا هلم 
متاسلفانه تقریبلا از هلر هلزار توللدی کله 
اتفلاق می افتلد، ۲.۷ درصلد نلوزادان کلم 

 شلنوا هسلتند و اصطاحا کم  شلنوایی ناتوان 
کننلده دارنلد. ایلن یلک علدد بسلیار بلزرگ 
است و نزدیک به سه هزار و 5۰۰ نوزاد در 
سلال می  شلود. عددی نزدیک به ۳۰۰ نوزاد 
کم شلنوا در ماه و ۱۰ نوزاد در روز اسلت. 
بله دلیلل اینکله ناشلنوایی و کلم شلنوایی بلار 
زیلادی را بله فلرد تحمیلل می  کنلد، عوارض 

زیلادی را بلرای افلراد دارد.«
وی بلا بیلان اینکله در همله گروه  هلای سلنی 
در کشور شیوع ناشنوایی و کم  شنوایی در 
کشلور 5.۳ درصد اسلت، گفت: »این رقم 
یعنی 5.۳ درصد افراد در جامعه از ناشنوایی 
و کم شلنوایی رنج می  برند. اینکه چرا در 
سال های اخیر کم شنوایی و ناشنوایی را با 
این رشلد فزاینده داریم، به این دلیل اسلت 
کله عواملل خطلر کلم شلنوایی و ناشلنوایی 
روزبله روز در حلال افزایلش اسلت. یکلی 
از مهمتریلن عواملل آن افزایلش سلالمندی 
اسلت کله کشلور ملا هلم از کشلورهایی 
اسلت کله رشلد جمعیلت سلالمندی در آن 
بسلیار زیلاد اسلت و شلیوع کلم شلنوایی 
در ایلن گلروه افزایلش چشلمگیری پیلدا 
کلرده اسلت. همچنیلن برخلی عفونت  هلا 
بله ویلژه عفونت  هلای گلوش میانلی منجلر 
بله کلم شلنوایی می  شلوند کله طلی ایلن 
از  برخلی  اسلت.  یافتله  افزایلش  سلال ها 
انواع بیماری  های ویروسلی مانند سلرخک، 
اوریلون، مننژیلت و سلرخچه، عاملل خطلر 

وقلوع کلم شلنوایی هسلتند.«

ناشنوایی و کم شنوایی  بار مالی 
کننده ناتوان 

بلر اسلاس گزارش هلای سلازمان جهانلی 
افلت  جهلان  کل  در  سلاالنه  بهداشلت، 
شلنوایی درملان نشلده ۷5۰ میلیلارد دالر 
هزینه دارد.  این عدد هزینه بسلیار زیادی 
بلرای کشلورها، جمعیت هلا و خانواده هلا 
اسلت؛ بر همین اسلاس بسلیاری از دولت ها 
بلرای پیشلگیری از ایلن هزینله و بهبلود 

شلنوایی افراد، اقدام به غربالگری کودکان 
تلازه متوللد شلده و انجلام عمل هایلی چلون 

کاشلت حللزون شلنوایی می کننلد.
بله گفتله متخصصلان بیلش از 5۰ درصلد 
قابلل  ناشلنوایی  و  شلنوایی  کلم  ملوارد 
پیشلگیری هسلتند. در بزرگسلاالن بیش از 
5۰ درصد و در کودکان بیش از ۶۰ درصد 
موارد، مواردی هسلتند که قابل پیشلگیری 
و کنتلرل بلوده و بله همیلن دلیلل وزارت 
از جملله  بلا کملک ذی نفعلان  بهداشلت 
بهزیسلتی، تلاش می کنلد کله برنامه هلای 
پیشلگیری و تشلخیص زودرس ناشلنوایی 

را اجلرا کنلد.
بله گفتله فرهلادی طلرح غربالگلری کلم 
شلنوایی یلا ناشلنوایی نلوزادان و کلودکان 
از ۲۰ سلال پیش در کشلور شلروع شلد و 
در سلال اول ایلن برنامله باللغ بلر ۸ هلزار 
و 5۰۰ نفلر فقلط در تهلران غربلال شلدند 
 ۸ ۲ کاشلت حللزون  و  پلی آن  کله در 
سلمعک برای دارندگان اختاالت شلنوایی 
تجویلز شلد. اولیلن عملل کاشلت حللزون 
شلنوایی سلال ۷۱ در کشلور انجلام شلد 
کله در ملدت ۳۰ سلال انجلام ایلن اعملال 
بیلش از ۱۴ هلزار کاشلت حللزون تاکنلون 
انجلام شلده و سلاالنه  ۱5۰۰ تلا ۲۰۰۰ 
کلودک بله صلورت بالقلوه کاندیلدای ایلن 

عملل هسلتند.
فرهادی یادآور شلد: »۹۰ درصد کودکانی 
که کاشلت حلزون شلنوایی داشلته اند مانند 
بقیله افلراد سلالم زندگلی ملی کننلد و از این 
معلولیلت خاملوش یعنلی ناشلنوایی و کلم 
شلنوایی رهایلی یافته انلد. برخلی از ایلن 
افلراد اکنلون در مشلاغل حساسلی ماننلد 
پزشلکی، خلبانلی و مهندسلی در جامعله 
حضلور دارنلد. در حاللی کله اگلر ایلن کار 
انجلام نملی شلد ایلن افلراد دچلار معلولیت 
کم شلنوایی یا ناشلنوایی شلده و هزینه های 
بسلیار سلنگینی را در طلول زندگلی بلرای 
درمان و کسلب سلامتی شلان به خانواده 

و جامعله تحمیلل می کردنلد.«
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کهگیلویه   استان های  محمودیان: 
فارس،  کرمانشاه،  بویراحمد،  و 
سیستان و بلوچستان و... شیوع باالتر 
و  دارند  را  شنوایی  کم  و  ناشنوایی 
یکی از علل افزایش آمار کم شنوایی 
و ناشنوایی، ازدواج های فامیلی است
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