
 سمعک  تجویز و مشاوره کلینیک

 

 

م شنوا کمک می کند  کبه فرد  با افزیش وضوح و بلندی صدا    است که  یسمعک وسیله ای الکترونیک

موثر  تا می  ارتباط  کند.  برقرار  کارآمد  فراهم و  برای  و...  عصا  عینک،  مانند  نیز  توان گفت سمعک 

 سیب دیده طراحی شده است. آکردن راحتی بیشتر و مصونیت از عضو 

تاگر   و چندبار درخواست  نیست  اندازه کافی واضح  به  مخاطبتان  مکالمه صدای  دارید،  هنگام  کرار 

مجبور به بلند کردن بیش از حد  هنگام دیدن تلویزیون یا گوش دادن به موسیقی، رادیو، پادکست و...  

و با این  می شوید  صدا می شوید، در محیط پر سر و صدا مجبور به دقت و توجه بیش از حد به گفتار  

  .شنوایی شما دچار آسیب شده باشدممکن است  وجود در درک صحبت اطرافیان مشکل دارید و...  

شنوایی، درمان و  و پزشک در تشخیص نوع و میزان کم  در این صورت شما به کمک شنوایی شناس



پیدا می  مشکالت شنواییتوانبخشی نیاز دارید.   تا سالمندی به دالیل مختلف بروز    کنند. از بدو تولد 

برخی درمانی    بهترین  سمعک  ، مشکالت  از   برای  توانبخشی  راهکار  شود،و  می  این    محسوب  در 

شناس    صورت قال  باشنوایی  هم  و  افزار سمعک  نرم  )هم  مناسب سمعک  تنظیم  و  گوش(    بتجویز 

 تا: دکنرا برای فرد فراهم شنیداری   ترین حالتبهترین و راحت دتوانمی

 یابد. بهبودبرقراری ارتباط ی گفتار،  وضوح صدابا افزایش  ➢

 گیرد.صورت تر تمرکز بر مکالمه راحتبا کاهش سر و صدا و نویز محیط،  ➢

صداهایوجود   ➢ و  سمعک    گوشاضافی    وزوز  از  استفاده  یا  با  و  کم  توجهی  قابل  مقدار  به 

 شود.  حذف

 .گیردو ابهام انجام   یابی راحت صداها بدون مشکلجهت ➢

کردن راحتی هرچه بیشتر برای افراد مانند کودک شرکت کننده در کالس درس، مدیر  فراهم  ➢

طریق   از  است  دقیق  و  کارآمد  ارتباط  نیازمند  که  فردی  هر  یا  کاری  جلسه  در  ویژگی فعال 

 ... وFM ، سیستم لویزیونتهایی مانند اتصال به تلفن همراه، 

س ➢ مهم  بسیار  فواید  از  یکی  کلمه  تشخیص  توانایی  عدم  حفظ  صورت  در  که  است  معک 

 .باشدزمینه ساز مشکالت دیگر مانند آلزایمر ممکن است  یابد و استفاده به مرور کاهش می

 و....  ➢

 

 براساس محل قرارگیری سمعک ها به چند دسته کلی تقسیم می شوند: 

 های پشت گوشیسمعک ➢

 های داخل گوشی سمعک ➢

 های داخل کانال سمعک ➢

 



با مراجعه  توانید  میکنید  اشی از آن را تجربه میشنوایی و مشکالت نکه احساس ضعف در  درصورتی

تخصصی  ایران از خدمات  علوم پزشکی  دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه  شنوایی شناسی    کلینیکبه  

 کنید. دریافت سمعک مناسب ،ره شنوایی و نیازهای روزم وضعیتبراساس  و مند شویدبهره


