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   19-کووید بیماری گیریعالمشرایط در  شنوایی سالمت گوش وخدمات ارائه  شیوه نامه

 در مراکز دولتی و غیردولتی
 

 مقدمه. 1

شخیص  غربالگری،سطوح مختلف  در تسالم ملی های برنامه اپیدمی، بحران و بالیا، شرایط در توانبخشی  مراقبت و درمان، ت

شش کاهش احتمال و شونددچار اختالل می سی و پو ستر ستاندارد به ارایه خدمات عدم و سالمتی های برنامه د صوص ا  خ

 191-کووید ویروس پاندمی بروز با اسااتا اکنون بیشااتر و کودکان و سااالمندان بساایار نوزادان پذیر از جملهدراقشااار آساای 

شیدن شگیری برای و راهبردهای موثر تدابیر کارگیری به و اندی ساندن حداقل به و پی سنل در ویروس این ابتال به ر  ارایه پر

خدمات و دریافت کنندگان خدمت، ضااامن اراخه خدمات به موق  و باکیفیت برای اختالوت و بیماریهای غیر واگیر  دهنده

  استا ضروری

درخصااوص اراخه خدمات اساااساای سااالمت در شاارایط پاندمی، خدمات غربالگری همگانی نوزادان برای  WHOمطابق گزارش 

فنیل کتونوری از جمله خدمات اساااساای  و هیپوتیروییدی، بیماریهای متابولیک ارثیکم شاانوایی، بیماریهای غیرواگیر شااامل 

شخیص و مدا ضمن اراخه، نیازمند تداوم مراقبت برای ت شوند که  سوب می خله بهنگام و کاهش بار بیماری مادام العمر داردا مح

های باکیفیت در دوران پیشگیری از بحران استرس زا و اضطراب های ناخواسته برای مادر و خانواده نوزاد مستلزم اراخه مراقبت

یت شااایوه عا مهبارداری،  نوزادی  و کودکی و ر عههای ساااالمت توساااط گروهنا جام مدیران، و عموم  ، بویژه های مختلف 

 بهداشتی و درمانی استا خدمات دهندگان کنندگان و اراخهدریافت

شیوع کلی  بایستی ادامه یابدا 19-گردد که در شرایط پاندمی کوویدشناسی جزو خدمات ضروری محسوب میخدمات شنوایی

خدمت غربالگری گرددا میدر هزار برآورد  3-2و شاایوع اختالوت شاانوایی در نوزادان  %7/14اختالوت شاانوایی در کشااور 

سال  سپس خدمات این حوزه در قال   1385شنوایی نوزادان از  شروع گردید و  شور  سطح ک ستی در  سازمان بهزی به همت 

سایی و مراقبت های شنا شگیری،  سطوح مختلف مراقبت شنوایی نوزادان و کودکان برنامه پی سال ا در  انعقاد تفاهم  با 1393ز 

شترک ه شت و درمان و آموزش پزشکی و بین  مکارینامه م ستی وزارت بهدا صورت وارد فاز جدیدی از خدمات سازمان بهزی ب

شوری  سطح ک صی در  صو شنوایی نوزادان در چارچوب تدا بدر ادا یگردعمومی و خ ستانداردهای خدمت ارزیابی و غربالگری  ا

سالم در سالمت یکی از برنامه کودک  شکی 63 در مراکز منتخ  جام  خدمات  شگاه علوم پز صورت دان شور ب و  اجرا پایلوت ک

سال  سال  1398سپس در  سالمت ادغام گردیدا بطور کامل در نظام مراقبت 1399بازنگری و در نیمه اول  خدمت های پایه 

و خدمات روزگی در مراکز بهداشتی  3-5ارزیابی و غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد در بیمارستان محل تولد و در مراقبت 

 گردداجام  سالمت اراخه می

ماهگی به  در کشور، دستورالعمل تعویق غربالگری شنوایی نوزادان تا سن یک 1398از اسفندماه  19با شروع اپیدمی کووید 

گذاری، نحوه ارزیابی شنوایی پس از آن با اتخاذ راهبرد فعالیت مجدد با فاصلهشتی و درمانی کشور ابالغ گردیدا کلیه مراکز بهدا

غیرواگیر تدوین و پیشگیری و مدیریت بیماریهای نوزادان در شرایط اپیدمی در قال  دستورالعمل کلی غربالگری نوزادان مرکز 

بموق   ییشناسا افتادن ریبه تأخ باعثممکن است شرایط بحران کنونی ابالغ گردیدا به مراکز تابعه  13/02/1399در تاریخ 

و اختالوت تکاملی و اجتماعی ناشی از آن در دوران بزرگسالی و نیز سایر  )2PCHI (یدوران کودکداخمی  ییاختالوت شنوا

  خدمات مورد نیاز افراد جامعه گرددا 

های مدیریت بیماریپیشگیری و  ، دفترییگوش و شنوا سالمتملی  گروه مدیریت برنامه دستورالعمل پیش رو حاصل فعالیت

و پژوهشکده تحقیقات گوش، گلو، بینی و سروگردن، مرکز  همکاریبا است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ،غیرواگیر

                                                             
1 COVID-19 
2 Permanent Childhood Hearing Impairment (PCHI) 
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و آموزش  قاتیتحق درهمکار سازمان جهانی بهداشت مرکز تنها به عنوان  که رانیا یدانشگاه علوم پزشکسالمت حواس پنجگانه 

 گردیده استا و تدوین تهیه ، فعالیت دارد( EMROکشور منطقه شرق مدیترانه ) 22در میان  ییشنواسالمت گوش و 

 

 . اهداف2

شنوایی و تامین نیازهای افراد به گوش و سالمت ایمن خدمات اراخه  برایچارچوبی در اختیار قرار دادن این شیوه نامه از هدف 

سالمتی، رضایت و رفاه مراجعه تامین هدف اصلی ا باشدمی 19-پاندمی کووید بحران ارزیابی و مراقبت شنوایی در شرایط

 این شیوه نامه بایستی در اتصال با دستورالعمل استانی/محلی مورد استفاده قرار گیردا کنندگان و بیماران استا 

 

در پس از آن های مراقبتدرمانی، و  مداخالتتشخیص و  ،یغربالگرو استمرار برنامه های تداوم  برراهنما  نیا

با رعایت همه جانبه پیشگیری از ابتال به ویروس کورنا ، یحفظ خدمات فعل و 19-کووید گیری عالمبحران شرایط 

 .تاکید دارد زیسابقه چالش برانگ یب شرایط نیدر ا

 

 خدمات سالمت شنوایی مدیریت  .3

تاکید  اپردازدمی 19-سالمت شنوایی در شرایط پاندمی کوویدمراقبت ایمن خدمات اراخه مدیریت و این شیوه نامه به نحوه 

همچنان بر اراخه مراقبت از راه دور )تماس صوتی یا تصویری براساس نیاز( و در صورت امکان مراقبت حضوری و چهره به چهره 

 های و مراقبت ،یدرمانو مداخالت  صیتشخ ،یغربالگر یبرنامه هااجرای بر تداوم و استمرار همچنین  در موارد ضروری استا

کورنا  روسیاز ابتال به و یریشگیهمه جانبه پ تیبا رعا ،یو حفظ خدمات فعل 19-کووید یریگبحران عالم طیپس از آن در شرا

 اشودمی دیتاک

 

 19-کووید روسیو یدمیاپ  طیدرشرا ییشنوا های مراقبتهای مدیریتی توصیه 1-3

 

 انجام شود "افتهیادغام "به صورت شنوایی از ارزیابی و مراقبت خدمات  هیتا حد امکان ارا. 

 ابدی لیدربسته و محدود، به حداقل ممکن و وزم تقل یها طیدر مح یکیزیتماس ف. 

 ا دیکن رشیپذ یقبل نوبت و محدود تعداد با را مارانیب 

 شود زیکار در زمان مشخص پره دیشده، و از ازدحام و تراکم شد میتنظغربالگری شنوایی خدمات  هیزمان ارا. 

 باشااد که  یبه گونه ا دیمراجعه کنندگان، با نیب یو فاصااله گذارانجام خدمت غربالگری شاانوایی محل  یکیزیف طیشاارا

 ممکن کاهش یابدابه حداقل 19-کووید روسیو به احتمال آلوده شدن

 ا دیکن یگذارعالمت نیزم یرو ها یصندل فاصله حفظ یبرا و دینیبچ متر 2 فاصله با را انتظار اتاق یهایصندل 

 فراهم شده و به طور مستمر  اراخه دهندگان خدمت و کارکنان امور پشتیبانی یبرا فردیحفاظت  زاتیو تجه لیوسا هیکل

 .قرار گیرد ارشانیاخت در یو به تعداد کاف
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 افتادن دارند، به بعد از بحران موکول شوند قیکه امکان به تعو یخدمات هیارا. 

 ریزی کنیدا قابل اراخه است، برنامه یرحضوریو غ یمجاز بصورت ی کهخدمات برای 

 و یباردار ،یماریکه به علل مختلف )ب ییروهاین یبه جا  یسر ینیگزیجا یبرا شنوایی شناس آموزش دیده یانسان یروین 

 .شوند نییتع ستند،یخدمت ن هیو ااا( قادر به ارا ادیاز کار ز یناشی خستگ مان،یزا

 در فقط و آموزش دیده استفاده شود شناس نیروی شنواییاز بایستی ، حتماٌ نوزادان غربالگری شنوایی خدمات هیارا یبرا

در مراکز دانشگاهی )با استعالم از انجمن علمی شنوایی شناسی کشور و تاییدیه مکتوب شناس شنوایینیروی صورت نبود 

با تجربه و ماهر استفاده شودا در  آموزش دیده پرسنلاز گوش و شنوایی وزارت بهداشت(  گروه مدیریت برنامه سالمت

تواند باعث افزایش مینامناس   تست شنواییماهر و کم تجربه اجتناب شودا چون هر ریغ افراد یریدوران بحران از به کارگ

 تاخیر در وهدر رفتن مناب   نیو همچن 19-کووید روسیبه و ینوزاد و امکان آلودگ مجدد فراخوان نتایج کاذب واحتمال 

  زمان شروع درمان شودا

  روزگی، در  3-5زایشگاه یا در زمان مراجعه برای مراقبت بیمارستان، ارزیابی و غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد، در

مراکز بهداشتی و خدمات جام  سالمت قابل انجام استا نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بایستی در هنگام 

 ترخیص از بیمارستان غربالگری شوندا 

 گرفت قرار مبتال به کرونا ایه افراد مشکوک و خدمات ب هیدر محل ارا "نوزادان غربالگری شنواییمرکز "که  یدر صورت 

 ییدستورالعمل اجرا"بر اساس ( 19-درمانی با پذیرش بیماران کووید)بعنوان نمونه بیمارستان ها و یا سایر مراکز بهداشتی 

که با نامه  "7صفحه  1 نسخه 19-کووید ییسرپا تحت درمان مارانیب یریگیو پ ازیمورد ن یدارو  یو توز نینحوه تأم

 انجام شود: ریاقدامات ز ستیبایاست، م شده مقام محترم وزارت ابالغ 16/12/1398  مورخ 1702/100شماره  

o  دیگر غربالگری مرکز  نیترکیونا، به نزدربحران ک انینوزادان، به طور موقت تا پا غربالگری شنواییانتقال مرکز

 نباشدا خدمت به افراد مشکوک به کرونا  هیکه محل ارا نوزادان

o نیوالد یینوزادان به طور موقت در محله و راهنما غربالگری شنواییشدن مرکز بر جابجا یمبن قیدق یرساناطالع 

 ا  دیجد غربالگری ی مراجعه به پایگاهبرا

 که آمار  هستند موظف هامارستانیها و بشگاهیزا هی، کلیاز کاهش پوشش غربالگر یریشگینوزادان و پ یبه منظور غربالگر

 ستیبایم زین بهداشت و شماره تلفن تماس آنان را به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه گزارش دهند و مرکز نیروزانه متولد

 اقرار دهد غربالگری شنواییمراکز  اریرا در اخت ستیآن ل

 انجام  یمحل یو رسانه ها مایصدا و س تیاز ظرفاستفاده با غربالگری سالمت شنوایی و  یو آموزش همگان یاطالع رسان

 اپذیرد

 چهره به چهره و مراقبت  آموزشی به جا و مراقبت و پیگیریآموزش  برای یمجاز یفضاداکثری از ظرفیت استفاده ح

 شوداتوصیه می

 پوشش هدفون را برای هر فرد تعویض و یا با الکل ضدعفونی کنیدا 

  پذیرداو ویزیت هر مددجو و اتاق اکوسنیک بنحو مناس  صورت میتوجه کنید که تهویه اتاق ارزیابی 

 اراخه و آزاد مطالعه یبرا مجله و روزنامه  یتوز از و دیکن یضاادعفونهای مربوطه ها را مطابق دسااتورالعملوارید و سااطوح 

 (ادربسته یبطر بصورت فقط) دیینما یخوددار مط  و کینیکل در نوشیدنی ها
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 از راه دور خدمات قابل ارائه 2-3

  وضعیت شنواییاولیه ارزیابی 

 ارزیابی نیاز به وسایل کمک شنوایی 

 بهبود یا جایگزینی وسایل کمک شنوایی 

  رضایت بیماران از وسایل کمک شنواییارزیابی 

  خدمات اراخه یا تعویض باتری و یا لوازم پاک کننده سمعک 

 و اختالوت تعادلی وزوز گوش ی درمانیحمایتاقدامات و  ، مشاورهارزیابی 

 مراقبتهای پیگیری 

 او سرگیجه )وستیبوور( تریاژ ارزیابی دهلیزی 

 اشوند تریاژ افرادی که بطور ناگهانی دچار ضعف شنوایی می 

 اتوصیه های توانبخشی 

 او تعادلی توانبخشی دهلیزی 

 اگوش یا جرم سایر موارد بانظر پزشک مانند توصیه های اولیه برای رف  وکس 

 

 

 ارائه خدمت. 4
 

 توصیه های اولیه در هنگام ورود  4-1

یا میزان در معرض قرارگیری بیماری و  19-کوویدهنگام تماس و یا مراجعه بیمار از او و خانواده اش درباره ابتالی به بیماری 

سافرت صبر کند م شود که یک دوره دو هفته ای  سته  صورت نیاز از بیمار خوا شود و در  سوال  شان  و بعد مراجعه های اخیر

 نمایدا

های های گلودرد، ساارفهدر هنگام ورود از بیمار و همراه وی درباره ابتالی کنونی یکی از افراد خانواده به کرونا ویروس، نشااانه

درجه سانتی گراد و از دست دادن حس بویایی/چشایی سوال کنیدا در صورت پاسخ مثبت به  37.8، ت  باوی خشک و متوالی

این سواوت ضمن اراخه توصیه های مهم، از آنها بخواهید پس از اطمینان از وضعیت سالمتی خود با نوبت قبلی مراجعه نمایندا 

ثانیه دستهایشان را با آب و صابون شستشو داده و خشک  20تا به مدت در صورت پاسخ منفی به این سواوت از آنها بخواهید 

 الزامی استااز ماسک صورت استفاده نمایندا همچنین 

 نحوه ارائه خدمت سالمت شنوایی برای همه گروههای سنی، در شرایط مختلف 4-2

خدمات تشخیصی، درمانی و توانبخشی شناسی شامل ارزیابی و غربالگری شنوایی، خدمات معمول شنوایی، خطردر وضعیت کم

)محافظ( صورت و فاصله فیزیکی قابل اراخه  با رعایت بهداشت و حفاظت فردی با استفاده از دستکش، ماسک، روپوش، شیلد

گیری استا بطور کلی در شرایط پاندمی بویژه در صورت نیاز به اقدامات تشخیصی و درمانی تهاجمی تر بایستی در هنگام تصمیم

گیری صورت قی برای اقدام، موازنه سود و زیان از نظر غلبه مناف  حاصل از اقدام موردنظر بر زیان احتمالی ناشی از همهاخال

 این شرایط به مراجعه کنندگان ضرروت داردا  پذیردا آموزش برای انتخاب آگاهانه در
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 و کودکان  نوزادانشنوایی و مراقبت  ارزیابیدر  طالیی یها زمان 4-3

غربالگری اولیه شنوایی نوزادان و همچنین آزمون مجدد شنوایی نوزاد با نتیجه غربالگری ارجاع، اصل آن است که ارزیابی و برای 

افراد از نظر زمانی در اولویت قرار گیرندا براساس این پروتکل  1-3-6صبر شود تا زمانی که محیط ایمن شود و طبق پروتکل 

 های غربالگری در صورتی که نتیجه تست ؛فرصت حداکثر تا یک ماهگی غربالگری شنوایی شود باید در اولین اننوزادتمامی 

شنوایی انجام شود و حداکثر تا قبل از شش ماهگی مداخله زودهنگام صورت ارجاع باشد، تا سه ماهگی آزمایشات تشخیصی کم

 دهداا در شرایط ثبات، هشدار و بحران نشان میجدول زیر نحوه اراخه خدمت غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان رپذیردا 

 

 های سه گانهخدمت قابل ارائه در وضعیت

 نوع خدمت وضعیت ارائه خدمت

 کم خطروضعیت 

 

 ارزیابی عوامل خطر 

  ماهگی( 1روزگی )تا پیش از  3-5غربالگری شنوایی در بدو تولد یا 

 ماهگی( 3موقع )قبل از ه اقدامات تشخیصی ب 

  ماهگی( 6موقع )قبل از ه بمداخله درمانی 

 ماهگی( 6موقع )قبل از ه مداخله توانبخشی ب 

 

 تعویق غربالگری تا یک ماهگی برای نوزادان فاقد عوامل خطر  وضعیت بینابینی

 دهی برای غربالگری نوزادان دارای عوامل خطرارزیابی تلفنی و نوبت 

  مراقبت و پیگیری تلفنی بیماران 

  ئه خدمت با اختالالت ارا باطی،  شنننوایی،کمبه افراد  که خدمات  وارت عادلی  اختالالت ت

 دهی تلفنیشناسی برای آنها بحرانی است با رعایت نوبتشنوایی

 

و در صورت تداوم شرایط بحران تا سه ماهگی در  عویق غربالگری نوزادی تا یکماهگیت  وضعیت پرخطر

 موارد فاقد عوامل خطر 

 های غیرضروری ....تعلیق تشخیص موارد بدون عالمت، تست ها و درمان 

 

 

 شوندغربالگری شنوایی نوزادان دارای تست کرونای مثبت یا نوزادانی که از مادران مبتال متولد می 4-4

 مورد ارزیابی و غربالگری قرار گیرندا بطور دقیق شنوایی این نوزادان بایستی مطابق با استاندارادهای دارای عامل خطر کم
 

 خدمات اورژانس تشخیصی شنوایی شناسی در شرایط بحران 4-5

  در برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و کودکانشناسایی شده کم شنوایی یکطرفه و دو طرفه پیگیری ارجاعات 

 کم شنوایی های حسی ا عصبی و وزوز گوش با شروع ناگهانی 

 صبی مواج و پیشروندهع -کم شنوایی حسی 

 ارزیابی شنوایی افراد مبتال به مننژیت 

  خدمات تشخیصی شنوایی و تعادل ناشی از فوریت های ضربه )تروما( به سر و گردن 

 خدمات تشخیصی عفونت ها و التهابات حاد گوش میانی و داخلی و کلستئاتوما 
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 وظایف ارایه دهندگان خدمت . 5

 ارتباطبرقراری و  اطالع رسانی 1-5

 دیینما ییجامعه خود را شناسا یآموزش و اطالع رسان یبرا یو امکانات مجاز ها(ایمدها )رسانه. 

 سانه از سان یبرا یو امکانات مجازها ر شرا یو مراکز یجامعه درباره خودمراقبت یآموزش و اطالع ر  یبحران طیکه در 

 ادییدهند، استفاده نمایاراخه خدمت م

 سطح مراقبت ستفاده از با و کودکان نوزادان بهنگام شنوایی  یغربالگر تیاهم درباره اولیه،های در  سانه ها و ا سایر ر

 اطالع رسانی کنیدا یمجاز هایظرفیت

 شاانوایی  یانجام غربالگر یبرا شااگاهیاز زا ترخیص کرده هنگام مانیتازه زا باردار وو آموزش به مادران  یرساااناطالع

مسااتقر در بیمارسااتان  نوزادانشاانوایی  یغربالگر مراکز قیآدرس دق هیو ارا نوزاد روزگی 3-5 بدو تولد یانوزادان در 

جام  سااالمت و سااایر مراکز دولتی و یا خصااوصاای مورد تایید وزارت بهداشاات، درمان و آموزش پزشااکی مراکز ها، 

 صورت پذیردا

 سانی واطالع شنوایی آموزش والدین  ر شی  شنوایی و یا جهت مراقبت های توانبخ شخیص کم  نوزادان و کودکان با ت

شنوایی  ستفاده از روشیا ویروس )ترجیحا تلفنی و کرونابه  گیبا رعایت کلیه موارد پیشگیری از آلودنا  (مجازی هایا

 صورت پذیردا

 و ارتباط مناس ، در هنگام استفاده شما از  امیپ افتیو در خوانیکه افراد سخت شنوا قادر به ل  دیتوجه داشته باش

 .ستندیماسک صورت ن

 

 

 در دسترس است. یمشکالت ارتباط یناشنوا و دارا نا،یافراد ناب یبرا هاامیکه پ دییحاصل نما نانیاطم

 

 

 

 آزمایشات غربالگری شنوایی انجام مهم در های توصیه  5-2

o ست سک و پیش از تماس با هر نوزاد د سته و قبل از انجام آزمایش از ما ش صابون  ستکش ترجیحا ها را با آب و  د

 یکبار مصرف استفاده کنیدا

o  برای انجام آزمایش غربالگریOAE از کاف یا پروب ضدعفونی شده با الکل استفاده کنیدا 

o  برای انجام آزمایش غربالگریAABR  کنیدا، برای هر نوزاد از الکترودهای یکبار مصرف استفاده 

o های دستگاه ویژه آزمایش غربالگری کاف یا پروبOAE را پس از استفاده در ظرف جداگانه قرار دهیدا 

o ستگاه ویژه آزمایش غربالگری کاف یا پروب ضدعفونی  70را در پایان هر روز کاری با الکل طبی OAEهای د صد  در

 یدانموده و در ظرف تمیز و ضدعفونی شده قرار داده و درب آن را ببند

o  در صورت ناکافی بودن تعداد کاف یا پروب دستگاه ویژه آزمایشOAE ها را توانید آنبرای استفاده در طول روز، می

  ضدعفونی و پس از خشک شدن استفاده نماییدا

o اخودداری نمایید غربالگری شنوایی در واحد دنیاز خوردن و آشام 
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o از همراه با نوزاد نباشاااد و  کیاز  شی)بجلوگیری کنید شااانوایی غربالگری انجام آزمایش ازدحام در محل  جادیاز ا

 ممانعت شود(ا  و اااا لیموبا ف،یمثل ک یلیوساآوردن 

o اطالعرا به مدیر مرکز ، بالفاصله موضوع مراقبت میت یدر هر کدام از اعضا روسیبه و یآلودگ میدر صورت بروز عال 

 انجام گرددا آلودگی رف جهت  اقدامات وزم دهید تا

o سالم ستی ت بهورز/مراق   صل نموده و نوزادان منطقه تحت پوشش  ییشنوا یاز انجام غربالگربای خود اطمینان حا

  .موارد نیازمند را تا حصول نتیجه پیگیری نمایید

 اطالعات  ثبت. 5-3

 باشندامیقانونی های حضوری و غیرحضوری را ثبت نماییدا توجه داشته باشید که این اسناد دارای ارزش تمامی مراقبت 

 و به وی یا متقاضی/بیمار، زمان مراقبت بعدی وی و نوع آن را ثبت )حضوری/غیر حضوری( هر شرایط به توجه با 

 وی اعالم نماییدا خانواده

 های مراقبت مجازی را توسعه داده و موازین اخالقی و حقوقی آن از جمله حفظ حریم خصوصی و یرساختبتدریج ز

 درنظر قرار دهیدااز طریق ضبط با اجازه متقاضی/بیمار محرمانگی اطالعات را 

  پروندهسامانه یکپارچه  دربایستی  نوزاد هر برای شده و اقدامات انجام آزمایشات غربالگری نتایجدر مراکز بهداشتی 

 ا.گردد بهداشت )سی ( ثبت الکترونیک

  را بطور جداگانه ثبت نماییدا 19-کوویدمبتال  و یا متولد شده از مادر مبتال به موارد نوزادان 

 

   19-دیکوودر شرایط  های خودمراقبتیتوصیه. 6

 
 کم شنوا و ناشنوا  افرادویژه  های خودمراقبتیتوصیه 6-1

 توصیه کنید:به متقاضیان و مددجویان 

 منتخ   های مارستانیبه ب 19-کووید یماریب های در صورت بروز نشانهتوصیه کنید تا سخت شنوا  ایافراد کم شنوا  به

منتخ   های مارستانیافراد ناشنوا در هنگام مراجعه به ب یمترجم برا یهمراه امکان .ندیشهرستان خود مراجعه نما

 فراهم شده استا

  توصیه کنید از مناب  آنالین آموزشی مثل تصاویر، انیمیشن و ویدخوهای تولید شده، برای کمک به افراد دارای سمعک

 به کاربری بهتر سمعک استفاده کنندا

  ،ی مجاز جلسات یبرا که یدستگاه به بلوتوث توسط هاسمعک اتصال از دنتوانیمبه افراد دارای سمعک توصیه کنید

  دابهره ببرن د،ندار

 آن  یجانب لیشامل سمعک و وسا یکیو الکترون یکیاکوست ییشنوا تیتقو زاتیو مشکالت مربوط به تجه راداتیرف  ا

 انجام شوداپست از طریق کاربران  یبرا

  و داده کاهش را ناخواسته یا نهیزم زینو دتوانیم کار نیاا دنمایی زینو هدهند کاهش یهاهدفون ازتوصیه به استفاده 

 ا کند تر آسان را گفتار درک
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 یاعضا جهت دارتلق یها ماسک ای ی(حفاظت ابزار به مجهز و اشاره زبان به آشنا افراد) رابطان وجود از یدرمان مراکز در 

 وزم ارتباط ،یخوان ل  از طریق بتوانند شنوا کم و ناشنوا افراد تا ،شود استفاده خدمات دهندگان اراخه وی درمان کادر

 اکنند برقرار خدمات دهندگان اراخه و پزشکان با را

 ل  حرکات آن در که ییافزارها نرم وویژه  ییویدیو یهابرنامه از کم شنوا و سخت شنوا کودکانآموزش  استمرار یبرا 

 استفاده کنیدا شود، دهید کلمات تلفظ و

  یپروتزها ریسا ایو  ییحلزون شنوا ی)پروتزها ییکاشت شده شنوا ییپروتزهاهر گونه مشکل و یا تنظیم و برنامه ریزی 

تواند در کمترین جلسات حضوری و تک نفره خشی مربوط به اینگونه پروتزها میو اقدامات توانب (ییکاشت شده شنوا

( و اقدامات توانبخشی می تواند بصورت برخط و استفاده از شبکه های مجازی پروتزها)فقط برای تنظیم و برنامه ریزی 

 ددجویان انجام پذیرداو برنامه نویسی شده ویژه نیازهای م

 وصیه های خودمراقبتی در نوجوانانت  6-2

 شخصی صوتیهای دستگاه و همراههای تلفن پرهیز از استفاده بی رویه از  

 درصد  50رویه از هدفون و هندزفری بخصوص در سطح بلندی صوتی بیش از پرهیز از استفاده بی 

  پرهیز خودسرانه مصرف داروها بخصوص آنتی بیوتیک ها 

  ش با اجسام خارجی و گوش پاک کن دستکاری گوهر گونه اجتناب از 

 بزرگساالن در یخودمراقبت یها هیتوص 6-3

 زیر:شنوایی بویژه در موارد و غربالگری های ای کنترل دوره  

  رسان به گوشها و داروهای آسی  بیوتیکو مصرف آنتی ها ابتال به عفونت -

 آسی  رسان قرار دارندو صنعتی شغلی  اصواتافرادی که در معرض  -

 مبتال به دیابت و فشار خون باو افراد -

 اجتناب از خوردن نمک و هر گونه غذاها و خوراکی های شور و چرب 

  انجام فعالیت مرت  و منظم آمادگی جسمانی و ورزشی و تمرینات تعادلی اصالح سبک زندگی و 

  مدیریت عوامل اضطرابی و شناختسطح کنترل هیجانات ونوسانات خلقی و اضطرابی و تالش در جهت باو بردن 

  های دوراپزشکییاستفاده از فناورشیوه  .7

 تواند به سه شیوه اراخه شود: درمان های توانبخشی شنوایی از راه  دور می

صوتی و تصویری در زمان واقعی باهم در ارتباط تقویت شده الف( همزمان: به شکلی که درمانگر و فرد کم شنوا از طریق ارتباط 

تواند با یک در اراخه خدمت همزمان درمانگر میاتفاق می افتدا  جربه ای مشابه مواجهه سنتی طرفینهستندا در این حالت ت

در این صورت امکان برقراری درباره یک بیمار با متخصص دیگری مشاوره کندا مراج  یا گروهی از مراجعین ارتباط برقرار کند یا 

 ارتباط صوتی یا تصویری سه یا چهارجانبه امکان سنجی شودا 

گردد تا درمانگر بتواند آنها را مراج  تبادل میتصاویر یا داده های جلسه، ذخیره و بین درمانگر و  در این حالتب( غیرهمزمان: 

 تفسیر کند مانند ارسال ویدخو کلیپ، نتیجه تست شنوایی، یا نتایج تمرین فردی 

های تواند هر کدام از روشمانگر میدر مزمان استاهه ترکیبی از خدمات همزمان و غیر ج( ترکیبی: اراخه خدمات از راه دور ک

 دهد و با توجه به مواردی که در ادامه ذکر خواهند شد، به کار گیرداامکاناتش اجازه میفوق را به هر میزان که 
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و مناب  اختصاصی برای هر گروه از مراجعان مبتال به انواع اختالوت ارتباطی را پیش  شیوه نامه ها متون،بایست میدرمانگر  .1

 مطالعه کندااقدام به اراخه خدمت از راه دور از 

 و مقررات دوراپزشکی  درمان از راه دور باید کیفیت مشابه خدمات انفرادی داشته باشد و از کدهای اخالقیاستفاده از  .2

  تبعیت کندا

و همچنین تأثیر این اختالفات بر مراج  های فرهنگی و زبانی نسبت به تفاوت کافی دانش و حساسیت درمانگر باید .3

گر به طور فیزیکی بتواند اج  نیاز داشته باشد که یک تسهیلداشته باشدا ممکن است مر مشارکت در ارتباط از راه دور

 دستورات درمانگر را به زبان و فرهنگ مراج ، بازگویی کندا این مالحظات در اراخه خدمت باید در نظر گرفته شوندا

 قط  شود، فراهم استا  بدون اینکه جلسه توانبخشی شنواییجلسات مطمئن شوید که مکان امنی برای انجام  .4

 مراقبت از راه دور در اختیارمطمئن شوید که شما و مراج  تجهیزات و سرعت اینترنت وزم را برای اجرای جلسه  .5

 داریدا

از راه دور  درمان، ممکن است اختصاصی است مراج ،از آنجا که خدمات بالینی براساس نیازهای منحصر به فرد هر  .6

دور باید قبل از  راهمناس  نباشدا صالحیت دریافت خدمات از طریق درمان از همه مراجعین شرایط یا برای همه در 

ممکن است وی ، سن و ویژگی های دیگر سطح تحصیالتمراج ، فرهنگ شرایط بحران، شروع خدمات ارزیابی شودا 

بنابراین نیاز است که درمانگر  زبان از راه دور تأثیر بگذاردا -در مناس  بودن اراخه خدمات شنوایی شناسی و گفتار 

  ااز راه دور در نظر بگیرد مراقبتدر بهره مندی از  مراج تأثیر عوامل احتمالی زیر را در توانایی 

 به عنوان مثال توانایی  بیناییتوانایی شنوایی از طریق هدفون یا اسپیکر،  توانایی خصوصیات جسمی و حسی از جمله(

استقامت  و ،)به عنوان مثال توانایی کار با کیبورد در صورت لزوم( فردیهای مهارت کامپیوتر(، در مانیتور  آیتم هادیدن 

  (انسبتاً روبروی مانیتور جسمی )به عنوان مثال ، تحمل نشستن

 توانایی توجه مداوم )به عنوان مثال ، سطح عملکرد شناختیاز جمله انگیزه،  ویژگی های شناختی ، رفتاری و/یا انگیزشی

امکان نشستن در مقابل دوربین و به حداقل رساندن حرکات خارجی برای جلوگیری از ، (تصویریبه یک مانیتور توجه 

 بایستی توسط روانشناس مورد ارزیابی قرار گیردا اوااا وضوح تصویر اختالل در

 در از  وبایستی ارزیابی زبانی  /متغیرهای فرهنگیقابلیت فهم گفتار، ، واد، سدرک شنیداری های ارتباطی، از جملهویژگی

 اطمینان حاصل گرددا گر )در صورت لزوم( یا تسهیلزیان اشاره  دسترس بودن یک مترجم

  کن، امکان حرکت در  حواس پرتعوامل و دارای حداقل  آراماتاق مانند  محیط مناس  برای ارتباط از راه دوروجود

 را ارزیابی کنیدا صورت نیاز در اطراف اتاق بدون قط  شدن انتقال صدا و تصویر وااا

 

 بر سالمت گوش و شنوایی 19-اثرات بیماری کووید .8

شنوایی ناگهانی ، یا کم(vertigo)، سرگیجه  (tinnitus)مانند کم شنوایی یا وزوز گوش گوشی مطالعات متعدد طیفی از عالخم 

 sudden sensory neural hearing)عصبی ناگهانی  -اندا کم شنوایی حسیرا گزارش نموده 19-در افراد مبتال به کووید

loss)  یک اورژانس پزشکی استا بدین معنا که در کم شنوایی ناگهانی، بیمار زمان محدودی برای بازگشت شنوایی دارد و اگر

رسانی به جامعه در مورد کم شنوایی اطالعبا ناممکن می شودا به همین دلیل این زمان از دست برود بازگشت شنوایی تقری

و مراجعه بدون اتالف وقت مهم استا همچنین مصرف داروهای تجویز شده برای درمان این  (SSNHL)عصبی ناگهانی  -حسی

که بایستی مورد توجه قرار گرددتواند منجر به کم شنوایی، وزوز و سرگیجه کلروکین می بیماری مانند کلروکین و هیدروکسی

 ا  گیرد

 



 

 
 

 19-دیکوو یریگ عالم طیدر شرا ییشنوا ارائه خدمات سالمت گوش و نامه  وهیش 10

 

 

  منابع

1. British Society of Audiology. Audiology & Otology Guidance during covid‐19 
Pandemic. 1st June 2020. Available at: 

https://www.baaudiology.org/app/uploads/2020/06/Audiology-Otology-joint-

guidance-updated-1-June-2020.pdf 

2. British Academy of Audiology. Newborn hearing screening programmes technical 

guidance and management of audiology referrals during the coronavirus (covid‐19) 

pandemic. 21st April 2020 version 0.5. Available at: 

https://www.baaudiology.org/app/uploads/2020/04/Newborn-Hearing-Screeening-

Technical-Guidance-during-Covid19.pdf 

3. European Association of Hearing Aid Professionals. AEA Guidelines for Professional 

Hearing Care during the covid‐19 period. 18 Mar 2020. Available at: 

https://www.aea-audio.org/portal/index.php/news/item/227-aea-guidelines-for-

professional-hearing-care-during-the-Covid19-period 

4. American Speech Language Hearing Association. https://www.asha.org/  

5. Grewal S, Merchant T, Reymond R, McInerney M, Hodge C, Shearer P. Auditory late 

effects of childhood cancer therapy: A report from the children's oncology group. 

Pediatrics. 2010;125:e938-e950 

6. 2. West JS, Franck KH, Welling DB. Providing health care to patients with 

hearing loss during covid‐19 and physical distancing. Laryngoscope Investigative 

Otolaryngology. 2020;5:396-398 

7. 3. Sriwijitalai W, Wiwanitkit V. Hearing loss and covid-19: A note. American 

Journal of Otolaryngology. 2020;  41(3):102473 

 

برنامه  یمل یو همکارانا راهنما دیفرش ینیالدعالء ،محسن  روزبختیف ،محمد  یفرهاد ، دیسع انیمحمود .8

شر  نیکارشناس و مسئول ژهینوزادان و کودکان )دستورالعمل و ییشنواکم یغربالگر مراکز اراخه خدمات(ا ن

 یهایماریب تیریمعاونت بهداشت، دفتر مد -یسفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک بهمجسمه 

 ا1397 ؛چاپ اول ،ییو ناشنوا ییشنوااز کم یریشگیاداره سالمت گوش و پ ر،یرواگیغ

 یدساااتورالعمل اراخه خدمات گفتاردرمانا فاطمهنژاد  یمحب، فاخزه یقنبر، ساااوده ایدنیساااع، لدای یظمکا .9

ضور ضوریو غ یح شرا یرح شتا (19-کوویدکرونا ) روسیو یریهمه گ طیدر  شگاه علوم  یمعاونت بهدا دان

 ا1399ا تیر ماه اصفهان یپزشک

 ،یشناسییگروه شنوا، 19-شناسی در شرایط پاندمی کوویدنحوه اراخه خدمات شنواییا مایش یینکو ،هیزاده سم فالح .10

  ا1399ماه ، اردیبهشت اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 

https://www.baaudiology.org/app/uploads/2020/06/Audiology-Otology-joint-guidance-updated-1-June-2020.pdf
https://www.baaudiology.org/app/uploads/2020/06/Audiology-Otology-joint-guidance-updated-1-June-2020.pdf
https://www.baaudiology.org/app/uploads/2020/04/Newborn-Hearing-Screeening-Technical-Guidance-during-Covid19.pdf
https://www.baaudiology.org/app/uploads/2020/04/Newborn-Hearing-Screeening-Technical-Guidance-during-Covid19.pdf
https://www.aea-audio.org/portal/index.php/news/item/227-aea-guidelines-for-professional-hearing-care-during-the-Covid19-period
https://www.aea-audio.org/portal/index.php/news/item/227-aea-guidelines-for-professional-hearing-care-during-the-Covid19-period


 

 
 

 19-دیکوو یریگ عالم طیدر شرا ییشنوا ارائه خدمات سالمت گوش و نامه  وهیش 11

 

 

 پیوست

 



 

 
 

 19-دیکوو یریگ عالم طیدر شرا ییشنوا ارائه خدمات سالمت گوش و نامه  وهیش 12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National Program of Ear & Hearing Care 

Center for Non-Communicable Diseases Management 

Deputy of Public Health  

Ministry of Health and Medical Education                                                                                                                        

 

Technical Guidance for Management 

of the Ear and Hearing Care Services 

and Audiology Referrals During the 

COVID-19 Pandemic  


