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آنچه این روزها ضرورت توجه به شنوایی را بیش ازپیش کرده افت 
شنوایی و اختالل آن درنتیجه ابتال به بیماری کرونا است زیرا به تازگی 
گزارش هایی شده که نشان می دهد بیماری کووید-۱۹ با شنوایی افراد 
در ارتباط است و عالئمی چون سرگیجه، گیجی و کاهش شنوایی را در 
پی دارد. البته بیماری کووید-۱۹ ابتدا با عالئم مختلفی همراه شامل تب 
و لرز، تنگی نفس، سرفه خشک و از دست دادن حس بویایی همراه 
بود اما بنا بر تحقیقات جدید پزشکی و آنچه مبتالیان اظهار می کنند 
این بیماری عالمت دیگری نیز دارد که آن افت قدرت شنوایی است.
الهام معصومی، متخصص گوش و حلق و بینی با تایید احتمال افت 
شنوایی در بیماران کرونایی به ایسنا می گوید: »سیستم های عصبی ازجمله 
نقاطی از بدن هستند که ویروس کرونا با حمله به آنها اختالالتی بر 
جا می گذارد و عصب هشتم انسان که همان عصب شنوایی و تعادلی 

است نیز می تواند در معرض این حمله قرار گیرد.«
وی به عالئم بیماری کرونا که از ابتدای شیوع به مرور شناخته شده 
اشاره کرده و می افزاید: »سرفه و تب، شایع ترین عالئم کروناویروس 
در بین مبتالیان است و برای جامعه پزشکی عالئمی که تهدیدکننده 
حیات بیمار است به مراتب از سایر عالئم اهمیت بیشتری دارد بنابراین 
اولویت اول در درمان کروناویروس نجات جان بیمار است و پس از 
نجات جان بیمار، روند درمان سایر عالئم غیرحیاتی در دستور کار 
قرار می گیرد.« معصومی به مطالعات ناکافی در حوزه سیستم شنوایی و 
تعادلی در ایران اشاره کرد و می گوید: »در حال حاضر مطالعات دقیق در 
حوزه شنوایی بیماران کرونایی در برخی کشورها نظیر آلمان، انگلیس 
و ترکیه انجام شده ولی بیشترین تحقیقات در حوزه سیستم بویایی 
به عنوان یک عالمت شایع تر نسبت به شنوایی صورت گرفته است.«

وی از دست دادن حس شنوایی به صورت ناگهانی را یک عالمت 
کمتر شایع پس از بهبود یک بیمار کرونایی و ترخیص او از بیمارستان 
دانسته و می افزاید: »این عالمت در مدت 3 روز در شنوایی بیمار 
خود را نشان می دهد و در ادامه با وزوز گوش یا در برخی موارد با 

سرگیجه همراه است.«
این پزشک متخصص گوش وحلق وبینی به تقارن افت شنوایی در دوران 
بستری بیمار کرونایی در بیمارستان نیز اشاره کرده و می گوید: »دیده 
شده است که حتی بیمار در حین بستری در بیمارستان با اختالالت 

شنوایی مواجه می شود. البته ازآنجاکه برخی از بیماران 
کرونایی در بخش های ویژه بستری می شوند و 

درگیری ریه و دستگاه تنفسی آنان در اولویت 
است، پس نوبت به توجه ویژه به درد گوش 
یا افت شنوایی نمی رسد. به عبارتی مواردی 
که تهدیدکننده حیات انسان است به قدری 
باالست که شنوایی بیمار ارزیابی نمی شود و 
بدین جهت است که بیمار پس از ترخیص 
از بیمارستان و مساعد شدن حال عمومی، 

تازه متوجه افت شنوایی خود می شود.« وی با 
تاکید بر اینکه هنوز مطالعات دقیقی در خصوص 

اختالالت شنوایی بیماران مبتال به کووید-۱۹ صورت 
نگرفته است، می افزاید: »با همه گیری کرونا بخشی از 

مراجعات بیماران مربوط به کاهش شنوایی آنان است و میزان مراجعات 
این گروه از بیماران افزایش پیدا کرده بود. البته پس از بررسی های علمی 
که صورت گرفت مشخص شد حمله این ویروس منجر به اختالالت 

شنوایی در افرادی شده که به کرونا مبتال شده بودند.«
معصومی با بیان اینکه کار مطالعاتی و تحقیقاتی روی سیستم شنوایی 
انسان آغاز شد و هنوز نتایج دقیق تحقیقات اعالم نشده است، بیان 
می کند: »حمله ویروس کرونا به بدن منجر به کاهش ناگهانی حسی، 
عصبی شده و در برخی موارد همراه با حمالت سرگیجه یا وزوز 
گوش همراه است که البته در مواردی برگشت پذیر است به شرط آنکه 

بیمار در زمان مناسب و به موقع به پزشک مراجعه کند.«
وی معتقد است: »در تشخیص و درمان بیماران مبتال به اختالالت 
شنوایی نباید زمان را از دست داد چراکه طوالنی شدن زمان مراجعه، 
منجر به کاهش اثربخشی داروهای ضدالتهاب خواهد شد. بر این 
اساس توصیه می شود بیماران کرونایی اختالالت شنوایی را جدی 

گرفته و در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنند.«
وی مصرف داروهای کورتون خوراکی با دوز باال به همراه داروهای 
ضدویروسی و نیز درمان های تزریق داخل پرده گوش را ازجمله 
روش های درمانی پزشکان برای این گروه از بیماران دانسته و می افزاید: 
»تزریق کورتون پشت پرده گوش و به صورت سرپایی اثربخشی خوبی 

به همراه داشته و تاثیر بسیار خوبی برای برگشت شنوایی بیمار دارد.«
معصومی عنوان می کند: »در حال حاضر نزدیک به ۶۰ درصد مراجعه 
کرونایی به مطب پزشکان گوش وحلق وبینی به دلیل افت حس بویایی 
بوده و حدود ۱۰ درصد هم به علت اختالالت شنوایی 

مراجعه می کنند.«
گوش وحلق وبینی  متخصص  پزشک  این 
تصریح می کند: »به تمامی بیماران کرونایی 
که پس از بهبود با عالئمی مرتبط با گوش، حلق 
و بینی نظیر افت بویایی و شنوایی، اختالل 
تعادل، فلج شدن عصب صورت، داشتن 
ترشحات غلیظ پشت حلق و اختالالت 
چشایی مواجه می شوند، توصیه می شود 
که برای پیشگیری از عوارض درازمدت این 
بیماری به پزشک متخصص مراجعه کنند.« وی 
تاکید می کند: »کرونا ویروسی است که سیستم های 
فوقانی تنفسی را درگیر می کند و عمال در گوش وحلق وبینی 
درگیری بسیاری دارد که منجر به بروز اختالالت بویایی، چشایی و 
شنوایی، گرفتگی بینی، گلودردهای شدید، اختالالت تعادلی و فلج 
زودرس عصبی می شود و با مراجعه به موقع و درمان های اثربخش 

می توان از این بیماری و عوارض آن به  سالمت عبور کرد.«
معصومی در پاسخ به این پرسش که آیا بیماران مبتال به اختالالت 
شنوایی متاثر از کرونا به طور قطعی درمان خواهند شد، می گوید: »قطعیت 
در درمان افت شنوایی به زمان مراجعه و پاسخ درمان بستگی دارد.«

وی تصریح می کند: »۹۸ درصد بیمارانی که با اختالالت بویایی ناشی 
از کرونا مواجه شدند پس از ۲۸ روز بهبود پیدا کرده و بویایی آنها 
برمی گردد اما در خصوص برگشت حس شنوایی هنوز مطالعات کاملی 
صورت نگرفته و آمار دقیقی منتشر نشده است و باید گفت بهبود کامل 

شنوایی به زمان مراجعه و پاسخ درمان وابسته است.«
به گفته این پزشک متخصص، اختالالت بویایی به نژاد افراد نیز 
بستگی دارد به عنوان مثال در ووهان چین به اندازه ایران و آمریکا 
اختالالت بویایی وجود نداشته و پس از گذشته 4/4 روز از ابتالی 
فرد به کرونا اختالالت بویایی شروع می شود و تا ۸ روز ادامه دارد. 
مشاهده شده که بویایی ۹۸ درصد موارد در ۲۸ روز شروع بیماری 
بازگشته است اما در مورد شنوایی به دلیل نبود مطالعات الزم اطالعات 

جامعی در دست نیست.

بیماران کرونایی اختالالت شنوایی را جدی بگیرند

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهرتهران هشدار داد
خطر بیشتر کرونا برای سنین زیر ۱۰ و باالی ۷۰ سال

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهرتهران با بیان اینکه با توجه به شباهت 
عالیم بالینی، افتراق نوع جهش یافته ویروس کووید-۱۹ از نوع کالسیک آن بسیار دشوار 
است، گفت: »رعایت شیوه نامه های بهداشتی کماکان در پیشگیری و کنترل بیماری کرونا و 

حتی واریانت های جدید آن نقش موثری دارد.« 
به گزارش »سالمت«، علیرضا زالی، با اشاره به بروز 3 مورد مرگ ناشی از ویروس جهش 
یافته جدید در هفته های اخیر در تهران، باز توزیع سنی مبتالیان تهرانی را نکته مهمی از 

نظر آسیب پذیری گروه های سنی عنوان کرد. 

به گفته زالی، در استان تهران آمار مبتالیان و میزان بستری گروه های سنی زیر ۱۰ سال از 
حدود ۹ دهم درصد در اسفند ۹۸ به ۱۱ درصد در بهمن ماه ۹۹ رسیده است و در گروه 
سنی باالی ۸۰ سال از ۷/4 درصد به ۱۲ درصد و در گروه سنی بین ۸۰-۷۰ سال نیز از ۱۱ 
درصد به ۱4 درصد افزایش یافته است. وی افزود: »این درحالی است که میزان مبتالیان و 
بستری در گروه های سنی ۵۰-4۰ سال و ۶۰-۵۰ سال و ۷۰-۶۰ سال نسبت به اسفندماه سال 
گذشته حدود ۱۲ تا ۱۸ درصد کاهش داشته است.« زالی با اشاره به این تغییرات بازتوزیع 
سنی مبتالیان تاکید کرد: »دو گروه سنی زیر ۱۰ سال و باالی ۷۰ سال در این تغییر بازتوزیع 
سنی بیماری جزو گروه های پرخطر تلقی می شوند و این دو طیف سنی به ویژه افراد باالی 

۷۰ سال نیازمند رعایت شیوه نامه های بهداشتی با قاطعیت بیشتری هستند.«
زالی با توجه به وجود ویروس جهش یافته تاکید کرد: »باید سختگیری بیشتری اعمال شود 

زیرا انواع ویروس های جهش یافته متاسفانه سرعت انتشار باالتری دارند و ممکن است 
منجر به میزان مرگ و میر بیشتری شوند.« 

بنابر اعالم روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، وی افزود: »گروه های سنی 
که قبال آسیب پذیر نبودند، در مواجهه با ویروس جهش یافته بیشتر در معرض ابتال قرار 

می گیرند و گروه های پرخطر نیز در مخاطره بیشتری قرار دارند.«
زالی با اشاره به دغدغه های وزارت بهداشت درخصوص بروز طغیان های جدی بیماری در 
عرصه ملی و استانی تاکید کرد: »مردم و مسووالن باید رعایت شیوه نامه های بهداشتی را به 
عنوان راهبرد اصلی پیشگیری از بیماری بیشتر مورد توجه قرار دهند. این امر نیازمند همگرایی 
اجرایی در سطوح ملی و استانی برای تحقق مقابله با این کرونا است تا با آمادگی بیشتر 

بتوانیم با موج جدید بیماری مقابله کنیم.«

خبــر

طب نوین با استفاده از روش علمی به دستاوردهای بسیار 
مهمی پس از جنگ جهانی اول دست یافته است. روش ها 
و ابزارهای نوین مختلف به طب نوین کمک کرده است 
تا بسیاری از ادعاهای طب سنتی را مستند کرده و آنها 
را از حد ادعا به حیطه طب نوین وارد کند. این روش ها 
و ابزارها به طور کارآمدی کارایی و اثربخشی طب نوین 
را روشن می کند، به طوری که دستاوردهای پزشکی ۵۰ 
سال گذشته بیشتر و بهتر از دستاوردهای پزشکی ۲هزار 

و ۵۰۰ سال پیش از آن بوده است. 
بخشی از طب نوین که به شیوه علمی و با ابزارهای مدرن به بررسی خواص 
داروهای گیاهی و جانوری در گذشته یا حال می پردازد مفردات پزشکی نامیده 
می شود و به این ترتیب است که داروهای موثری مانند آسپیرین)با استیله کردن 
اسید سالیسیلیک(، افدرین، دیگوگسین، کینین تاکسول ها و بسیاری از داروهای 
دیگر از مطالعه خواص گیاهان دارویی در طب سنتی به دست آمده است. در 
فارماکوگنوزی پس از استخراج یک ماده موثره از یک ماده گیاهی یا حیوانی 
یا معدنی و تعیین ساختمان مولکولی و خواص شیمیایی و فیزیکی به بررسی 
اثرهای فارماکولوژیک و فیزیولوژیک آن روی میکروارگانیسم ها، جانوران و 

سرانجام انسان می پردازند. 
طب سنتی به مجموعه ای از داروها و روش های درمانی گفته می شود که طی 
هزاران سال تجربه بشری حاصل شده است. این تجربیات بیشتر انفرادی و 
سازمان نیافته بوده اند. طب سنتی فرهنگ های مختلف برای بیماری های مختلف 
روش های درمانی مختلف داشته اند. تعاریف بیماری ها و نشانه شناسی آنها و 
دارودرمانی در این فرهنگ ها نیز متفاوت بوده است. این داروها معموال منشاء 
گیاهی، حیوانی یا معدنی داشته اند و معموال از همان محیط به دست می آمده اند. 
این روش ها و داروهای طب سنتی معموال سینه به سینه از طریق نوشتن کتاب ها 
یا آموزش به نسل بعدی انتقال می یافته است و پزشکان کار داروسازان را همزمان 
انجام می دادند. شیوه درمانی و نظر پزشکان معروف گذشته حکم قطعی، معتبر و 
مستند داشته است، بدون آنکه شیوه ها و روش های درمانی ارزیابی شود. درگذشته 
به علت محدودیت دانش بشری موضوع طب سنتی بسیار محدود بود. در طب 
سنتی گردش خون، سلول ها و مکانیسم وراثت شناخته شده نبود و از وجود 
بعضی اندام های درونی بی اطالع بودند. قلب مرکز تفکر و احساس بود و نه 
مغز. اساس طب سنتی بر مزاج های اربعه قراردارد که هیچ مبنای علمی ندارد. 
اگر منظور از طب سنتی این است که به شیوه حکیم باشی های گذشته داروسازی 
و طبابت کنیم؛ یعنی بر اساس کتاب های پزشکی نیاکانمان معجون گیاهی و 
حیوانی بسازیم و آن را از طریق گوارشی یا مالیدنی یا شیاف به کار بگیریم، 
کاری بیهوده و بي فایده و در موارد بسیاری خطرناك است. کاری که اکنون 
بسیاری از دوافروش های سنتی در سراسر ایران به آن اشتغال دارند. کسانی که 
حتی دیپلم ندارند و با فیزیولوژی و فارماکولوژی بدن انسانی هیچ گونه آشنایی 
ندارند و طبابت و داروسازی خود را با خواندن چند کتاب قدیمی یا جدید و 
شنیدن خواص داروها یاد گرفته اند. اگر در دانشکده های داروسازی سنتی هم 
به این شیوه کار می شود که یک نوع عقب گرد است و ضایعه بزرگی برای 
جامعه داروسازی است. اگر هم در دانشکده های داروسازی سنتی شیوه های 
فارماکوگنوزی را به کار می گیرند؛ یعنی خواص دارویی و روش های طبی 
گذشته را زیر ذره بین روش های دقیق و روش های علمی کنونی می گذارد تا 
یافته های جدیدی، در رد یا تایید آنها به دست آورد که این یک پیشرفت است 
و در کشورهای دیگر هم به شکل داروشناسی قومی رواج دارد و حاصل کاربرد 
فارماکوگنوزی در مورد طب یک فرهنگ معین است. در این حال نام این 

دانشکده ها نام بی مسمایی است چون دیگر داروسازی سنتی نیست. 
البته اکنون ادعاهای گزافی در مورد کارایی و اثربخشی طب سنتی از سوی 
کسانی که منافع مادی دارند در رسانه های عمومی تکرار می شود، به طوری 
که حتی بعضی افراد تحصیل کرده گمان می برند روش های درمانی طب سنتی 
موثرتر و بهتر از داروهای نوین است. این ادعاها بدون هیچ گونه پشتوانه علمی 
است. توجه داشته باشیم بسیاری از داروهای اعجاز آمیز طب سنتی که در 
دسترس مردم واست و به فروش می رود حاوی استروییدها، آنتی بیوتیک ها، 
اوپیوییدها و مواد مخدر و مواد سمی مانند جیوه و آرسنیک و گوگرد است.

بزرگ ترین پزشکان سنتی ما؛ یعنی رازی و ابن سینا از پزشکان یونانی مانند 
بقراط و جالینوس نقل می کنند؛ یعنی طب سنتی ایران مخلوطی از طب یونانی، 
هندی و چینی است به اضافه چیزهایی که اطبای ایرانی به آن افزوده و برحسب 

محیط و گیاهان و معدنی ها موجود در هر محل آن را تغییر داده اند.
طب سنتی از هزار سال گذشته هیچ تغییری نکرده است. سلول را نمی شناسد، از 
میکروب، ویروس و ژن، بی خبر است. یک داروی بی حس کننده برای یک بخیه 
ساده را ندارد. یک داروی ضددرد یا داروی بیهوشی برای عمل جراحی ندارد. 
با طب سنتی نمی توان درمان های اورژانس مانند شکستگی ها و خونریزی ها را 
درمان کرد. طب سنتی با واکسیناسیون بیگانه است. درمان بر اساس شناخت و 
تعریف بیماری ها نیست، بلکه بر پایه نظریه مزاج هاست که چند قرن است رد 
شده. طب سنتی فقط ارزش تاریخی دارد که باید آن را کاوید. اگر ادعاهایی دارد با 
روش های طب نوین سنجید و اگر موفق بیرون آمد آن وقت آن را به کار گرفت.
روز به روز مدل بهداشتی ما که شبیه مدل بهداشتی کشورهای غربی بود 
به مدل های کشورهای فقیر و پرجمعیت مانند هندوستان، پاکستان و چین 
شبیه می شود که در آنجا طب سنتی و سوزنی و آیوردیک که هیچ گونه 
اثر درمانی ندارند به کار می رود. علت رواج آن هم دید ایدئولوژیک و 
سیاسی و میهنی است. اکنون طب سنتی هم مانند طب آیوردیک در هند 

و طب سنتی در چین تبلیغ می شود.
ما وارث یک طب هزار ساله هستیم ولی این باعث نمی شود که هر روش یا 
داروی اثبات نشده را به علت عدم امکان مادی به خورد بیمار بدهیم. باید روی 
این روش ها و داروهای هزارساله مطالعه انجام شود و اگر در آزمایش های 
پزشکی موفق درآمد تجویز و توصیه شود. پس از انقالب پزشکان و داروسازان 
موفق به پیشرفت های خوبی در سطح جهانی شدند. آنها را از مسیر درست 

باز ندارید. به آنها برسید. به آنها بودجه بدهید. آنها را تقویت کنید.

طب سنتی؛ ارزش تاریخی یا علمی؟
یادداشت

 محمدرضا 
توکلی صابری

فوق دکترای 
داروسازی و نویسنده 
و مترجم کتاب های 

پزشکی و علمی

واحد  از  نقل  به  »سالمت«  هفته  نامه  گزارش  به 
بیماری های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا 
)استان فارس(، 3 تا ۵ درصد جمعیت ایران دارای 
اختالالت شنوایی هستند که این نوع اختالالت 
شایع ترین نقیصه مادرزادی در بدو تولد محسوب 

می شوند.
متاسفانه سن تشخیص ناشنوایی در کشورمان بین 
۲/۵ تا 3 سالگی است که در این سن اقدامات طبی 
و توانبخشی نتایج چندان مثبتی به همراه ندارد. البته 
غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران برنامه ای 
عمومی برای کلیه نوزادان تازه متولد شده است که 
در 3 بخش کلی مرحله غربال، مرحله تشخیص و 
مرحله مداخله در شبکه بهداشت کشور انجام می شود.
بر اساس داده های سرشماری سال ۱3۹۵، 4۵۰ هزار 
نفر در ایران کم شنوا هستند و حدود ۹۹ هزار نفر از 
جمعیت کشورمان نیز با مشکل ناشنوایی دست وپنجه 
نرم می کنند. البته این فرایند ادامه دارد و از ۱/۵ میلیون 
نوزاد متولد شده در سال حدود 3۵۰۰ نوزادان با 
اختالل کم شنوایی و ۱۵۰۰ کودك دیگر به صورت 
ناشنوای کامل به دنیا می آیند که ۷۰ درصد متولدین 
ناشنوا با منشاء ازدواج فامیلی و ژنتیکی به دنیا می آیند.
البته کم شنوایی و ناشنوایی در کودکان به غیر از 
وراثت و ازدواج های فامیلی علل دیگری همچون 
صدمات و عفونت های دوران بارداری، عفونت ها 
و صدمات دوران کودکی، وزن کم و تولد نارس، 
اقامت طوالنی در ICU و مصرف داروهایی که به 

شنوایی آسیب می زنند هم دارد.
این را هم باید گفت که کم شنوایی تنها به گروه 
سنی نوزادان محدود نمی شود و در بزرگساالن نیز 
به دالیلی همچون پیرگوشی، مصرف برخی داروها، 
عوامل ژنتیکی، عفونت ها و توده ها، صدمات صوتی 

محیطی، ضربه به سر و تصادف به وجود می آید.
به هر صورت فرد کم شنوا با مشکالتی از قبیل کاهش 
سطح ارتباط اجتماعی، افسردگی و استرس، از دست 
دادن شغل، کم شدن توجه و تمرکز و مفهوم کلمات 
افت تحصیلی، تاثیر منفی در حافظه و احتمال آلزایمر 
بزرگساالن، وزوز گوش مواجه شود که در این صورت 
نقش خانواده و جامعه در کمک به همزیستی با این 

مشکل می تواند بسیار قابل توجه باشد.
ازاین رو ضروری است با انجام برخی اقدامات از 
قبیل کنار گذاشتن استفاده از گوش پاك کن، بررسی 
سالیانه شنوایی به ویژه بعد از ۵۰ سالگی، استراحت 
صوتی مناسب بعد از هر بار صدمه صوتی، عدم 
استفاده خودسرانه از مواد، داروها و قطره های گوشی، 

استفاده از محافظ گوش در محیط های کارگاهی و 
پرسروصدا، به کارگیری قانون ۶۰ +۶۰ در هنگام 
استفاده از هدفون )بلندی صدا روی ۶۰ درصد و 
حداکثر ۶۰ دقیقه در روز( از شنوایی خود مراقبت کنیم.

هزینه 750 میلیارد دالری افت شنوایی
در پایان ذکر یک نکته نیز ضروری است و آن 
اینکه به تازگی سازمان جهانی بهداشت نسبت به 
افت شنوایی هشدار داده و اعالم کرده است که 
این اختالل می تواند سالیانه ۷۵۰ میلیارد دالر هزینه 

دربر داشته باشد.
به گفته این نهاد بین المللی هزینه هایی  همچون 
هزینه تامین سیستم های مراقبت سالمتی ، هزینه های 

اجتماعی، هزینه های پیش بینی نشده و هزینه های 
پشتیبانی آموزش اضافی برای حمایت از کودکان 
کم شنوا ازجمله مواردی است که در صورت عدم 
درمان افت شنوایی در زمان مناسب می تواند کشورها 

را با مشکل دیگری مواجه کند.
 )ASHA( انجمن گفتار، زبان و شنوایی آمریکا
نیز اعالم کرده که افت شنوایی یکی از شایع ترین 
مواردی است که سالمتی افراد را تحت تاثیر قرار 
می دهد و درمان نشدن آن عالوه بر مشکالت پزشکی، 
سالمت روان و عواقب مالی دربر دارد بنابراین باید 
درمان موثر افت شنوایی به وسیله سمعک و دیگر 
دستگاه های کمک شنوایی برای تمام افراد از کودکان 

تا سالمندان در دسترس همه باشد.
به گفته محققان این انجمن افت شنوایی چیزی فراتر 
از یک بیماری است زیرا می تواند تمام جنبه های 
زندگی فرد ازجمله کیفیت زندگی، موفقیت های 
تحصیلی و شغلی، سالمت روان و جنبه های سالمت 
جسمانی را تحت تاثیر قرار دهد و نادیده گرفتن 
اهمیت افت شنوایی هزینه های به مراتب بیشتری از 

هزینه درمان آن را دربر خواهد داشت.

گزارش هفته نامه»سالمت« به مناسبت روز جهانی شنوایی )13 اسفندماه(

سایه سنگین کرونا برقدرت شنوایی بیماران
روز جهانی شنوایی همه ساله در سومین روز 
از سومین ماه میالدی )سیزدهم اسفند( گرامی 
داشته می شود. تاریخچه این نامگذاری نیز 
به سال 2007 میالدی برمی گردد که برای 

اولین بار روز سوم مارس از سوی سازمان جهانی بهداشت 
به نام روز جهانی »مراقبت از گوش« نامگذاری شد ولی این 

عنوان از سال 2016 به  روز جهانی »شنوایی« تغییر نام داد.
را  شنوایی  جهانی  به روز  توجه  ضرورت  امسال  آنچه  اما 

بیش ازپیش کرده افت شنوایی و اختالل آن به دلیل ابتال به 
بیماری کرونا است زیرا به تازگی گزارش  شده که بیماری 
کووید-1۹ با شنوایی افراد در ارتباط است و عالئمی چون 

سرگیجه، گیجی و کاهش شنوایی را در پی دارد.
 علی ابراهیمی

 افت شنوایی یکی از شایع ترین مواردی 
است که سالمتی افراد را تحت تاثیر 

قرار می دهد و درمان نشدن آن عالوه بر 
مشکالت پزشکی، سالمت روان و عواقب 
مالی دربر دارد بنابراین باید درمان موثر 

افت شنوایی به وسیله سمعک و دیگر 
دستگاه های کمک شنوایی برای تمام افراد از 
کودکان تا سالمندان در دسترس همه باشد


