
کلینیک تخصصی 
ارزشیابی 
شنوایی نوزادان
و اطفال



اختــال شــنوایی یکــی از 
شــایع ترین ناهنجاری های مــادرزادی 
است که در صورت عدم کشــف، رشد گفتار، زبان 
و شــناخت را به تاخیــر خواهد افکند. نــرخ بروز 
کم شنوایی دو طرفه در بخش شــیرخواران عادی 
به 1تــا3 در 1000 و در بخــش مراقبت های ویژه 

نوزادان به 2تا4 در1000 می رسد. 

در حال حاضر ســن کشــف 
کم شــنوایی باالست و متاســفانه بخش 

مهمــی از دوره حیاتــی زبان آموزی کــه، دوره 
حســاس، در نوزادان و کودکان اطاق می شــود، 
از دســت خواهد رفت و رشــد زبانی مغز نیز متاثر 
می شود، کم شنوایی های شدید تا عمق، 11تا13/5 

درصد از کل کم شنوایی ها را تشکیل می دهند. 

صفحه 1



کاهش  پرخطر  عوامل 
شنوایی در نوزادان:

از آن جا که متخصصان اطفال ودیگر 
متخصصان مرتبط با نوزادان می بایســت از عوامل 
خطر کم شنوایی مطلع بوده و در صورت وجود حتی یک 
مورد از عوامل خطر یا High Risk )طبق بیانیه انجمن 
بین المللی شنوایی نوزادان آمریکا سال 1994م.( انجام 
شــنوایی ســنجی را برای آن ها ضروری و الزم دانسته و 
ارجاع دهنــد، والدین نیز می بایســت نســبت به روند 
طبیعی رشد گفتار و زبان کودک و عوامل خطرآگاه بوده 
و در صورت مشکوک شدن به روند رشد و یا وجود عوامل 

پرخطر، پزشک خود را در جریان بگذارند.
1-  سابقه کم شنوایی در دوران طفولیت در خانواده.

2- مصــرف داروهای اتوتوکســیک یــا داروهای مضر 
برای شــنوایی توســط مادریا نــوزاد ماننــد خانواده: 
توبرامایســین،  )جنتامایســین،  آمینوگلیکوزیدهــا 
کانامایســین، استرپتومایســین( که چندیــن بار مورد 
استفاده قرار گرفته و یا به همراه داروهای دیورتیک داده 
شده باشــند و دیگر مســمومیت دارویی به غیر از 

آمینوگلیکوزیدها.
3- عفونت های حین تولد مادرزادی 
)TORCH( شناخته شده 
)مشکوک به ایجاد 

ماننــد:  عصبــی(  و  کم شنوایی حســی 
توکسوپاســموز، سفلیس، ســرخچه، سیتومگالو 

ویروس  و  هرپرس  )تبخال(.
4- وزن حین تولد کمتر از 1500گرم.

5- افزایش بیلی روبین )زردی نوزادی( و یا تعویض خون.
6- کمبود اکسیژن حین تولد )آسیفکسی(.

7- مننژیت باکتریایی.
8- بســتری بودن در بخش نــوزادان ) NICU ( پس از 

تولد بیش از 4روز .
9- آپکار )امتیاز نوزاد بدو تولد( کمتر 5 در 1 دقیقه .

10- وجود نقص و یا بد شکلی های آناتومیک سر و گردن 
و صورت .

11 تنفس مکانیکی )مصنوعی( یا بودن نوزاد در دستگاه 
آنکوباتور بیش از 5 روز پس از تولد.

12-ضربه به سر در بدو یا دوره نوزادی .
13- وجــود اختاالت ســندرومیک مرتبــط با کم 

شنوایی .
14-وجود شکاف کام یا لب در حین تولد. 

15-عفونت هــای گــوش خارجی/ 
میانی همراه با ترشح که بیش 

از 3ماه طول بکشد .

صفحه 2



غربالگری 
شنوایی چیست؟

غربالگری شــنوایی فرایندی الزم، سریع، بدون خطر و مقرون به صرفه 
است که جهت کشف زودهنگام کم شنوایی برای تمام نوزادان متولد شده انجام می شود، در 

.)refer( یا ارجاع )pass( این روند نوزادان به دو گروه طبقه بندی می شوند : قبول
نوزادانی که دارای عوامل پرخطر کم شــنوایی هســتند که در باال ذکر شد، حتی با وجود معیار قبول در 
غربالگری اولیه بدو تولد تا 3سالگی، در سال اول تولد هر 3ماه یک بار و در سال دوم هر 6ماه یک بار می بایست 
مورد ارزیابی شــنوایی قرار گیرند. گروهی از نوزادان که به غربالگری ارجاع می شوند، نیز نشان دهنده وجود 
کم شــنوایی در آنها نبوده و جهــت ارزیابی های جامع و تخصصی تر مجدداً به کلینیک ارجاع می شــوند، که 

در این میان به همکاری خــوب و پیگیرانه والدین برای 
ارجاع های بعــدی نیازمندیم. هــدف اصلی غربالگری 
شنوایی کشف زودهنگام کم شــنوایی برای جلوگیری 
از دیگر تاثیرات مخرب کم شنوایی بر رشد زبان و گفتار 
کودک است. کلینیک ارزیابی تخصصی شنوایی نوزادان 
بیمارستان صارم مجهز به پیشــرفته ترین و کاملترین 
تجهیزات شنوایی ســنجی بــوده که قادر به بررســی 
وضعیت شنوایی نوزادان می باشد و به والدین اطمینان 
سامت شــنوایی نوزادشــان را می دهد. این کلینیک 
قابلیت انجام تست های مختلف شنوائی را دارد 
که هرکدام بخشــی از سیستم شنوایی 

نوزاد را ارزیابی می کند:

صفحه 3



تست غربالگری/ تشخیص شنوایی
)screening/diagnosis  OAE Test(

در این تســت بدون این که ناراحتــی برای نوزاد ایجاد کند با گذاشــتن یک پروب پاســتیکی قابل 
انعطاف نرم داخل مجرای خارجی کانال گوش در مدت زمان کوتاهی با فرســتادن صداهایی پاسخ حلزون 
شــنوایی نوزاد را برای هرگوش جداگانه ثبت می کند. کودک در این تست می تواند بصورت خواب یا در حال 

شیرخوردن یا در حال آرامش باشد.

صفحه 4



 تست غربالگری 
یا تشخیصی بررسی سالمت 

عصب شنوایی
)Screening/Diagnosis   ABR Test(

در ایــن تســت کــه آن هــم بــدون ایجــاد درد و ناراحتی بــرای نوزاد می باشــد ســه یــا چهار 
نقطــه از پوســت صورت و پشــت گوش ها بــه آرامــی پــاک می شــود و الکترودهای ســطحی مانند؛ 
چســب روی آن محــل چســبیده می شــود و ســپس الکترودها به دســتگاه بــه ثبت وصل می شــوند 
 و با هدفون یا گوشــی صداهائی به داخل گوش فرســتاده می شــود و جواب عصب شــنوایی روی دستگاه 

ثبت می شود. 
در این تســت نیز کودک می بایســت حتماً بصورت خواب باشــد تا ســامت عملکرد سیستم عصب 

شنوایی اش بررسی شود.

تست بررسی سالمت و عملکرد گوش میانی
)Tympanometry / Acoustic  Reflex  tests(

در این تست نیز کودک در حالت خواب یا شــیر خوردن پروب کوچک و پاستیکی 
داخل مجرای گوشش گذاشته می شــود و وضعیت گوش میانی و وجود یا 

عدم وجود ترشــح یا عفونت و یا ســامت پرده گوش وی 
مشخص می شود .

صفحه 5



تست تخصصی 
بررسی میزان کم شنوایی 

)ASSR Test(
در این تســت بسیار جدید، پس از تایید وجود کم شنوائی با دیگر تست ها، میزان دقیق آن، با این تست 

مشخص می شود که همانند تست قبلی در حالت خواب نوزاد انجام می شود .

 تست های رفتاری 
)Behavioral Test(

تستهای رفتاری عملکرد رفتاری/ محیطی نوزاد و 
واکنش هایش به صداهای مختلف در محیط با تست های 
خاصی در هر دوره ســنی بررسی می شود و برای تکمیل 
پرونده شــنوایی عکس العمل های شــنیداری نوزاد در 
محیط بررسی می شــود. الزم بذکر اســت که به غیر از 
تست های شماره 1و3 که برای تمامی نوزادان در مرحله 
اول غربالگری شــنوائی انجام می شــود، بنا به نیاز و 
صاحدید متخصصان تســت های دیگر در 
مراحل بعــدی بــرای ارزیابی های 

تخصصی انجام می شود. 

صفحه 6



تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111

تلفن : 4702 - 021
فکس: 44670432
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