
 بزرگسال  شنوایی ارزیابی کلینیک

 

 

  خدمات   ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  توانبخشی  علوم  دانشکده  در   بزرگسال،  شنوایی  ارزیابی  کلینیک

 هستند،  شنوایی  مشکالت  ز ا   مختلفی  درجات  و  انواع  دچار   که  سالمندانی  و   بزرگساالن  به  تخصصی

 نماید.می ارایه

  به   مربوط  اختالالت  انواع  افتراق  و  تشخیص  جهت  تخصصی  و  پایه  هایارزیابی   کلینیک،  این  در 

-آسیب  میانی،   و  خارجی  گوش   عفونت  نظیر  باالتر  عصبی  مسیرهای  و   داخلی  و   میانی  خارجی،   گوش

  انواع   نویز،  از   ناشی  شنواییکم  ر،یمنی  بیماری  اتواسکلروز،  کلستئاتوما،  صماخ،  پرده  به  وارده  های



 هایآزمون  اتوسکوپ، ویدئو  و  اتوسکوپی  نظیر  مختلف  های   آزمون  از  ادهاستف   با   غیره   و   پیرگوشی

  هایآزمون و   گفتاری  ادیومتری  خالص،   صوت   ادیومتری  اکوستیک،  رفلکس  تمپانومتری،  دیاپازونی،

  پزشک،   به  نظیرمعرفی  وتوانبخشی   درمانی   اقدامات  سایر  انجام   برای   مشاوره   و   گرفته  صورت   تکمیلی

 . آیدمی بعمل  توانبخشی خدمات دیگر از  استفاده یا سمعک تجویز جهت ارجاع

 

 شما   مئعال

 :کنند احساس  را  زیر  مشکالت از  چندتا  ای کی  مختلف زمانی  هایبازه در   است ممکن مختلف افراد

 شنوایی کم احساس •

 سر   در   شخص خود صدای پیچیدن  و گوش گرفتگی  •

 یابی جهت  در  اختالل •

 صداها  وضوح کاهش و  گفتار  بودن گنگ •

 مشکل در تمایز بین صداهای مختلف  •

 ندارند  بیرونی منشا که صداهایی شنیدن و  وزوز   •

 و... سمت یک به شدن کشیده سر، منگی و چرخش  بودن، مواج و  شناور  احساس  یا سرگیجه •

 گوش(  داخلی های بخش و  پرده مجرا، گوش)الله، مختلف نواحی  در  التهاب و  درد •

 لحن و طنین گفتارضعیف تشخیص  •

 و...  مقدار بو،  رنگ،  نظر از گوش معمول غیر ترشحات •

 مشکل در درک گفتار سریع •

 .. . و •

  است،   ممکن  متفاوت  های   بیماری  تاثیر  تحت  و  دائمی  یا  مقطعی  صورت  به  عالیم  این  از   هرکدام

منظور  .دنشو  ایجاد  مرکزی،    مشکالت  درمان  و  یابیعلتبه  پردازش  اختالالت  وزوز،  شنوایی، 



و... بروز  سرگیجه  شنوایی  درصورت  ارزیابی  مراکز  به  توانید  کنیدمی  پزشک    مراجعه  طریق  از  یا 

 . شویدمیداده ارجاع  به شنوایی شناس متخصص

 

 راهکارهای ما 

است، به    گام اولیه و اساسی  در تشخیص و درمان هر نوع بیماری  و انجام آزمایش ها  نشانه ها  بررسی

انجام   شده  ذکر  مشکالت  برای  منظور  های  همین  شناسی  اولیه  ارزیابی  های  مانندشنوایی   آزمون 

  صورت   در   و  اکوستیک  رفلکس  آزمون،تیمپانومتری  آزمون  گفتاری،   ادیومتری،  تن خالص  ادیومتری

  را  شناس شنوایی و  پزشک ،ها  ارزیابی مجموعه تیجهن.شود می توصیهاستاش شیپور عملکرد ارزیابی نیاز 

 کند.  می راهنمایی تکمیلی های ارزیابی انجام  یا و توانبخشی ، جراحی دارویی،  درمان  راستای  در 

 

 

 

 


