
  مراقبت های گوش در برابر سرو صدا و نویز

این روزها قرار گرفتن دائمی در معرض اصوات بلند، بیماری وزوز و سوت کشیدن گوش را به همراه دارد و صدمات آن به 

ه از واکمن ها، تلفن همراه با در زندگی پیشرفته امروز، استفاد.گونه ای است که گاهی اوقات غیرقابل جبران به نظر می آید

 .در صورت داشتن صوتی باال، می تواند به مرور زمان، شخص را دچار کاهش شنوایی کند …هندزفری و

 :تاثير سرو صدا برشنوائي

آسیب . سرو صدا ممكن است خطرناك باشد و اگر بیش از اندازه بلند و به مدت طوالنی باشد باعث آسیب شنوائی می شود

ی از سرو صدا کاهش شنوائی حسی و عصبی یا کری عصبی را موجب می شود که البته این نوع کاهش شنوائی شنوائی ناش

ممكن است ناشی از عوامل دیگر غیر از سرو صدا نیز باشد اما کاهش شنوائی ناشی از سرو صدا قابل حفاظت و پیشگیری 

 .می باشد

 دارد؟ آیا امكان بهبود شنوایي در اینگونه کاهش شنوایي وجود

زندگی در محیط پرسروصدا به گوش ها آسیب می رساند و هیچ نوع دارو، عمل جراحی و یا حتی سمعكی وجود ندارد . خیر

 .که شنوائی آسیب دیده توسط سروصدا را به حالت اول برگرداند

 :عملكرد سيستم شنوائي

به مجرای ( بخش قابل دیدن)رجی گوش خا. بخش اصلی، گوش خارجی، میانی و داخلی تشكیل شده است  گوش از سه

استخوانچه ها در گوش میانی باعث انتقال . پرده صماخ مجرای گوش را از گوش میانی جدا می سازد. گوش باز می شود

منبع صوت، ارتعاشات یا . گوش داخلی شامل انتهای عصب شنوائی است که به مغز می رود  .صوت به گوش داخلی می شود

گوش وارد می شود و ( مجرا)این ارتعاشات از مجرای گوش عبور می کنند از کانال . منتشر می کندامواج صوتی را در هوا 

این ارتعاشات به استخوانچه های گوش میانی . به پرده صماخ برخورد می کند و باعث مرتعش شدن پرده صماخ می شود
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این ارتعاشات تبدیل به ایمپالس . می کنندهدایت می شوند واستخوانچه ها آن را به عصب شنوائی در گوش داخلی منتقل 

مثل موسیقی، صدای به هم . عصبی شده و مستقیماً به مغز جائی که تفسیر ایمپالس به صوت، صورت می گیرد می رود

 …خوردن در، صدای اشخاص و 

ار گرفتن در با افزایش مدت زمان قر. وقتی صدا بسیار بلند باشد باعث مرگ پایانه های عصب در گوش داخلی می شود

هنگامی که تعداد پایانه های عصب کاهش یابد . معرض صداهای بلند، تعداد پایانه های عصبی بیشتر آسیب می بینند

هیچ راهی برای بازگرداندن حیات به پایانه های عصبی وجود ندارد و این آسیب دائمی و ماندگار . شنوائی کاهش می یابد

 .است

شنوایی در افراد شده و اوایل ممکن است یصورت  به مروز باعث کم, دسی بل در در روز  ۰۷یش از با صدای ب  ساعت ۸تماس بیش از 

رفته رفته , شنوایی به حالت اولیه برگردد ولی اگر چنانچه این تماس مداوم باشد , موقتی باشد و با استراحت و دوری از محیط نویزی 

درمانی برای بهبود آن وجود ندارد و استفاده از وسایل کمک شنوایی ضرورت پیدا تبدیل به کم شنوایی دائمی میشود که متاسفانه روش 

 .می کند 

و ( تصویر سمت راست ) در آنها ( دسی بل  ۰۵۷دسی بل تا  ۰۷از ) در عکسهای زیر نمونه هایی از محیطهای نویزی و میزان نویز 

تصوصر )در طول روز برحسب ساعت مشخص شده است(دسی بل  ۰۰۵دسی بل تا  ۸۵از ) همچنین میزان مجاز تماس با صداهای بلند 

 ( .سمت چپ

 

 

 

 

 

 

 

 :وسایل حفاظت شنوائي



هنگام کار  استفاده از گوشی های محافظ در. افرادی که در محیط پر سرو صدا کار می کنند باید از وسایل حفاظت شنوائی استفاده کنند

 .با وسایل پر سرو صد مانند اسلحه و راندن موتور توصیه می شود

 :قوانين کار در محيط پرسرو صدا

صداهای . دسی بل به طور مداوم باعث افت تدریجی در تعداد قابل مالحظه ای از افراد می شود ۸۵کار در محیط پر سروصدای باالی 

 dB ۵از قرار گرفتن در معرض سرو صدا بدون استفاده از وسایل حفاظت شنوائی به ازاء هر زمان مج. بلندتر این افت را افزایش می دهد

 db ۰۷۷ساعت در  2و  dB 0۵ساعت در  dB0۷ ،4ساعت در  ۸ساعات کاری به : به طور مثال. افزایش در شدت صدا نصف می شود

و هر صدایی . دقیقه در روز است ۰۵اده از گوشی بدون استف dB ۰۰۵بیشترین زمان مجاز شنیدن صدایی با شدت . محدود می شود

 . غیر مجاز می باشد dB ۰4۷باالی 

به منظور اصالح حفاظت شنوائی نیازمند برنامه های محافظت شنوائی در (طب کار یا بهداشت حرفه ای)سازمان سالمت و امنیت شغلی 

یا بیشتر  dB ۸۷برای کارگران در معرض صداهایی با شدت  این برنامه شامل تست شنوائی ساالنه. محیط پر سرو صدای کاری می باشد

 . ساعت کار روزانه می باشد ۸در طول 

کار فرما باید حداقل یک نوع از وسایل حفاظت . شرایط کار در محیط پر سرو صدا بیانگر لزوم استفاده از وسایل حفاظت شنوائی است

یا بیشتر در فرکانس های زیر در هر گوش در تست های شنوائی ساالنه  dB ۰۷در صورت مشاهده افت شنوائی . شنوائی را تهیه کند

ساعت کار روزانه از وسایل حفاظت شنوائی استفاده کند و  ۸برای  dB ۸۷کارگر را در جریان بگذارد تا در محیط پر سرو صدای بیش از 

 .جاع دهددر صورت افزایش افت و یا بروز مشکالت گوش وی را به پزشک گوش و حلق و بینی ار

تنها . این افت تا زمانی که تدریجی و بدون درد باشد محسوس نیست. کاهش شنوائی معموالً در طول چندین سال پیشرفت می کند

مشکلی که ممکن است فرد از آن رنج ببرد زنگ گوش یا دیگر صداهایی که ناشی از قرار گرفتن در معرض سرو صدای طوالنی مدت 

ممکن است فرد در تشخیص گفتار افراد بخصوص در محیط های پر سرو صدا مثل . یب عصب شنوائی استاست، می باشد که نشانه آس

محیط های پر جمعیت و یا مهمانی ها مشکل داشته باشد که این نشانه شروع کم شنوائی در فرکانس های زیر است و با تست شنوائی 

 . قابل تشخیص می باشد



از این نشانه های فوق، نسبت به جرم گوش یا عفونت که به سادگی قابل درمان می باشد از مراجعه به پزشک در صورت بروز هر یک 

در بسیاری از موارد زنگ گوش ناشی از سرو صدا و متعاقب کاهش شنوائی دائمی است و شانس بهبود . اهمیت بیشتری برخوردار است

ع داده می شوند و پزشک مشکل گوش را تشخیص و بهترین افراد مشکوك به کم شنوائی به پزشک گوش و حلق و بینی ارجا. ندارد

 .روش درمان و کنترل را توصیه می کند

 


