
 چیست؟(  COVID_19) 91-ویروس کووید

کرونا ویروس ها خانواده ی بزرگی از ویروس ها هستند  

که باعث ایجاد بیماری در انسان یا حیوان می شون . در 

انسان چن ین نوع ویروس  از سرماخوردگی گرفدتده  دا 

بیماری های ش ی  ر مانن  سن روم  نفسی خداورمدیدانده 

MERS)  ) و سن روم ش ی   نفسی حاد )SARS  ) بداعدث

 91-ایجاد عفونت های  نفسی می شون . ویروس کووی 

 )COVID 19  ) به عنوان آخرین کرونا ویروس شنداخدتده

 ش ه در قرن بیستم بسیار مسری می باش .

 

 چیست؟(  COVID_19) 91-عالئم ویروس کووید

های خشک و خستدیدی  عالئم بیماری شامل  ب، سرفه

بوده و در برخی از موارد با  دندیدی ندفدد، دردهدای 

عضالنی، احتقان  و عالئم مع ه ای و روده ای ندیدیدر 

 هوع، استفراغ و اسهال همراه است. در بسیاری از مدوارد 

افرادی که دچار عفونت ش ه ان  هیچ عالمتی ن اشته یدا 

درص  مدوارد  08عالئم خفیفی را نشان می دهن  که در 

 ب ون درمان خاصی بهبود می یابن .

 چیست؟(  COVID_19) 91-عوارض ویروس کووید

 91-بر اساس مطالعا ی که  روی  بیماران مبتال به کووید 

صورت گرفته است، مشخص ش ه است که این بیدمداری 

عالوه بر درگیر کردن سیستم  نفسی و گوارشی، با  اثیری 

که روی سیستم عصبی مرکزی و محیطی دارد منجر بده 

 ایجاد عوارضی نیز می شود، که عبار ن  از:

 )اختالالت روانی )افسردگی، اضطراب و استرس 

 درگیری عروقی و سکته های قلبی و مغزی 

 سردرد و سرگیجه های دورانی 

 بی خوابی و کمردرد 

 عالئم پارکینسون 

 اختالالت بویایی 

 اختالالت چشایی 

 اختالالت شنوایی 

 

 چیست؟ 91-اختالالت شنوایی ناشی از بیماری کووید

مطالعات ج ی  نشان می ده  که بیماری کرونا می  واند  

شود به طوری که در بدرخدی “  وزوز گوش” باعث  ش ی  

بیماران حتی در صورت بهدبدود فدرد و  درخدیدص از 

بیمارستان، وزوز گوش از بین نمی رود و بده صدورت 

 همیشیی در فرد باقی خواه  مان .

هدایدی   رین نشانه  یکی از شایع ( Tinnitus( وزوز گوش 

است که همراه با کاهش شنوایی و اختالالت مربوط بده 

گوش یا سازوکارهای عملکردی ب ن مداندند  افدزایدش 

هدای  شود. این عالمت به صدورت فشارخون مشاه ه می

ای خاص از ص ا را  کن  و هر بیمار  جربه مختلف بروز می

کن . ص ا های مختلف وزوز می  وان  شدامدل  گزارش می

اصوا ی نییر ص ای سوت، جیرجیرک، صد ای هدیدد 

 باش .  مانن ، ص ای باد، زنگ و... 

 



 

 

 

 

 

و ( COVID-19) 91-راهنمای  بیماری کووید

 اختالالت شنوایی ناشی از آن

عالوه  91-محققان اعالم کرده ان  که ویروس کووی 

بر ایجاد وزوز گوش در برخی بیماران مبتال،  بداعدث 

ش ه است. به طدوری “  کم شنوایی ناگهانی” ایجاد 

که ، Covid-19که شماری از بیماران بهبود یافته از 

ابت ا  نیی نفد و سدسدد وزوز گدوش را بد ون 

هیچیونه محرک خارجی گزارش کرده بودن ، به طور 

ناگهانی ق رت شنوایی خود را نیز از دست داده بودن . 

از طرفی نتایج یک مطالعه در کشور چین نشان داده 

در برخی بیماران مبدتدال  91-است که ویروس کووی 

باعث اختالل در سیسدتدم عصدبدی فدرد و بدروز 

ش ه است. این مشکل در افراد مبتال بده “  سرگیجه” 

صورت سرگیجه های طوالنی، احساس گدیدجدی و 

منیی و همچنین ع م  عادل و افتادن روی زمدیدن 

 خود را نشان داده است.

 

 چیست؟  91-علت اختالالت شنوایی در مبتالیان  به کووید

همچنان دلیل مشخصی برای وزوز گوش،  از دست دادن حدد 

موجود  91-شنوایی و سرگیجه در بیماران مبتال به ویروس کووی 

نیست اما این احتمال وجود دارد که کرونا ویروس با آلوده کدردن 

بخش هایی از سیستم شنوایی از جمله گوش میداندی، حدلدزون 

گوش و اعصاب شنوایی باعث ایجاد آسیب های شندوایدی مدی 

 شود.

 چیست؟ 91-درمان اختالالت شنوایی ناشی از کووید

،  91-در صورت بروز اختالالت شنوایی ناشی از ابتال به کووید 

جهت ارزیابی و درمان بای  به متخصص گوش و حلق و بیندی و 

شنوایی شناس  و در صورت بروز مشکالت  دکدلدم نداشدی از 

 اختالالت شنوایی بای  به آسیب شناس گفتار و زبان مراجعه کرد.
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