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 . مقدمه/ فرایند تدوین1

سمعک است که به وسیله ي کار گروه سمعک انجمن علمی شنوایی شناسی ایران  1اصول تجویز و تنظیماین سند مربوط به 
رت شنوایی شناسی وزاورد ب و با کمک گروه هاي شنوایی شناسی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور تهیه و تدوین شده است.

را بررسی کرده است و تمامی نظرات دانشگاه ها و بورد سند این نیز ) زي و ارزشیابی، برنامه ریهیات ممتحنهبهداشت ایران (
توان هدف اصلی این سند تبیین مجموعه اي از قوانین، توصیه ها و راهبردهایی است که به وسیله ي آن ب نجانده شده است.گ

بهترین خدمات ممکن را در زمینه ي ارایه ي سمعک و تقویت براي کودکان و نوزادان با افت شنوایی فراهم آورد. قوانین و 
موارد بیان شده در این سند مبتنی بر شواهد علمی مندرج در دستورالعمل هاي کشورهاي آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا 

ی باشد. در هر موردي که هنوز شواهدي در دست نیست، از شواهد غیر مستقیم (مربوط به و مستندات مجالت علمی دنیا م
بزرگساالن) و تجارب بومی و آنچه که توافق کلی در آن زمینه بوده استفاده شده است. در این آیین نامه، به جنبه هاي فنی 

ی شود. این آیین نامه به درمان با کاشت حلزون و ارزیابی نتیجه ي نهایی تجویز سمعک پرداخته م 2انتخاب، تنظیم، تایید
 نمی پردازد ولی در ارتباط با آن مواردي از کاشت حلزون می باشد که همراه با سمعک در گوش مقابل استفاده می شود.

این نوع خاصی از سمعک یا سمعک ها را دیکته کند. بلکه  3هدف این آیین نامه این نیست که انتخاب، تایید و تایید نهایی
آیین نامه شواهدي را براي شنوایی شناس فراهم می آورد که درخصوص هر مددجو متناسب با شرایط خاص او تصمیم بگیرد. 
همچنین این آیین نامه براي سازمان هاي دولتی و بخش بهداشت و سالمت، مددجویان و خانواده ها در زمینه ي انتخاب 

 و سمعک کمک کننده است.بهترین تصمیم مبتنی بر شواهد درخصوص تقویت 

و آمده از تحقیقات جامع فرایندي که منجر به ارایه ي نهایی این آیین نامه شده بر اساس شواهدي است که تا حد امکان بر
کپارچه می شود که از ینظام مند می باشد. در حوزه هاي مبتنی بر شواهد، مهارت بالینی با آن دسته از بهترین شواهدي 

اده هاي علمی وجود ل شده و در دسترس هستند. وقتی شواهد مبهم یا ضد و نقیض باشند، یا وقتی دتحقیقات نظامند حاص
 نداشته باشد، براي ارایه ي توصیه ها، از تجمیع مهارت هاي کارگروه استفاده شده است.  

سمعک در کودکان و بدنه ي اصلی این سند بر اساس دستورالعمل آکادمی شنوایی شناسی آمریکا درخصوص تجویز و تنظیم 
) معیارهاي 1)، دربرگیرنده ي هشت حیطه ي متمرکز بود: 2003) است که نسخه ي قبلی آن (سال 2013نوزادان (سال 
) تجویز و تنظیم/تایید و ابزارهاي 4) پردازش سیگنال و دیگر فناوري ها، 3) اصول تقویت موثر، 2، دیولوژیکاکاندیداتوري 

) استفاده از سمعک با دیگر فناوري هاي 8) مدیریت، پیگیري و ارجاعات و 7) ارزیابی نتایج، 6ي تایید، ) دیگر ابزارها5معیار، 
شنوایی. در راستاي جستجوي متون علمی براي تدوین سند کنونی، اعضاي آن کارگروه ابتدا به شناسایی آن مطالعاتی پرداختند 

را ببینید). وقتی مطالعات بالینی دقیق و مشخصی  1می گرفتند (جدول  که در بین مطالعات در باالترین رده ي تحقیقاتی قرار
که داراي اطالعات مشهود و معتبري بودند یافت می شد، روند جستجو متوقف می گردید. روند جستجو فقط زمانی به سمت 

                                                           
۱- Fitting 
۲- Verification 
۳- Validation 
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اشت. به طور مرسوم، باالترین مطالعات یا گزارش هاي با کیفیت پایین تر ادامه می یافت که مطالعات با کیفیت باالتر وجود ند
سطح شواهد جزو آن دسته از بازبینی هاي نظام مند یا فرا تحلیلی مربوط به آزمایشات کنترل شده ي پراکنده و یا از خود 

(نیز گونه ي ارزشمندي از آزمایشات کنترل  4). مطالعه از نوع ضربدري2و  1آزمایشات کنترل شده ي پراکنده می باشد (سطح 
راکنده می باشد. آزمایش شوندگان ابتدا شناسایی و سپس به صورت پراکنده به گروه هاي درمانی تقسیم می شوند شده ي پ

که هر گروهی، درمان متفاوتی را دریافت می کند. بعد از سپري کردن درمان در مدت معلوم و مشخص، آزمایش شونده ها 
اي مدت زمان مشخصی دریافت می کنند. در مطالعات از نوع جایگزین می شوند و درمان دیگر را بر "ضربدري"به صورت 

ضربدري، تمامی آزمایش شوندگان در تولید داده هاي مربوط به کل درمان ها سهیم هستند. در این شیوه، هیچ مساله اي در 
از مطالعاتی که به رابطه با برابري گروه ها در هنگام مقایسه ي درمان ها وجود ندارد. به همین دلیل، در آن سند آن دسته 

 نامگذاري کرده اند. 2صورت ضربدري هستند را با نام سطح 

 

 . شرح سطوح شواهد و رتبه بندي توصیه ها1جدول 

 سطوح شواهد
 . مطالعات مروري نظام مند و فرا تحلیل کارآزمایی هاي تصادفی کنترل شده  1
 . کارآزمایی هاي تصادفی کنترل شده 2
 غیر تصادفی . مطالعات مداخله اي3
 . مطالعات توصیفی (پایش هاي مقطعی، مطالعات کوهورت، مطالعات کنترل موردي)4
 . مطالعات موردي5
 . نظر کارشناسی6

 

 رتبه بندي توصیه ها
 2یا  1. مطالعات مطابق با سطح 7
 2یا  1یا استخراج از مطالعات سطح  4یا  3. مطالعات مطابق با سطح 8
 4یا  3یا استخراج از مطالعات سطح  5. مطالعات سطح 9

 یا مطالعات غیرمنطبق با هر سطحی 6. شواهد سطح 10
  

 برگرفته از:

                                                           
٤- Crossover design 
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را ببینید)، همچنین این مساله نیز تعیین شده است که آیا شواهد  1تعیین سطح آن (جدول  عالوه بر رتبه بندي شواهد و
هستند. شواهدي که از نوع کارایی هستند جزو آن دسته از شواهدي  EV(6یا از نوع تاثیرگذاري EF(5 )موجود از نوع کارایی (

د و شواهدي که از نوع تاثیرگذاري هستند جزو آن دسته اندازه گرفته شده ان "آزمایشگاهی یا ایده آل"هستند که تحت شرایط 
اندازه گرفته شده اند. در هر بخش، اطالعات زمینه اي، فهرستی از توصیه  "دنیاي واقعی"از شواهدي هستند که تحت شرایط 

تاثیرگذاري و  ها و جدولی از آن ها، منبع (نقل قول)، سطح شواهد، رتبه، عالمت مبتنی بر نوع شواهد از نوع کارامدي یا
به عنوان نمونه) آورده شده  2شاخصی از نوع توصیه مبنی بر استخراج آن از اطالعات مربوط به بزرگساالن (همچون جدول 

 است. 

یه ي شواهد تجربی در در بعضی موارد، توصیه هاي به عمل آمده بر اساس واقعیت هاي اکوستیکی یا فیزیکی هستند که ارا
یت فیزیکی یا اکوستیکی و انتظار چنین امري نیز نمی رود. در مواردي که توصیه ها بر اساس واقعآن موارد الزامی نیست 

واقعیت "یا  "ستیکیواقعیت اکو"، عنوان "منبع"است (اصول بدیهی)، در جدول مربوط به شواهد، در زیر قسمت مربوط به 
 آمده است).    2نگاشته شده است (براي مثال، همچون ساختاري که در جدول  "فیزیکی

 

 . نمونه اي از توصیه هاي به عمل آمده و خالصه اي از جدول شواهد2جدول 

 بزرگسال کارایی/تاثیرگذاري رتبه سطح منبع شواهد توصیه
       
 

لی تمامی منابع به طور خاطر نشان می گردد منابع توصیه هاي به عمل آمده در این سند، به صورت مرسوم ذکر نخواهد شد و
ل منابع در انتهاي ل در انتهاي بخش، بعد از جدول مربوط به جمع بندي شواهد ارایه شده است. همچنین فهرست کامکام

 آیین نامه ارایه گردیده است.

 

 

 

                                                           
5- Efficiency 
6- Effectiveness 



5 
 

 

 (به ترتیب الفبا): 1395اعضاي کمیته ي آیین نامه ي سمعک انجمن علمی شنوایی شناسی 

 دکتر سید جالل ثامنی

 دکتر حمید جلیلوند 

 ضا طالع محمدر

 حسن عبداهللا زاده 

 دکتر علی قهرمانی 

 

اعضاي فوق عضو کمیته ي فنی سمعک درخصوص آماده سازي آیین نامه ي سمعک می باشند که جزو متخصصان و 
 کارشناسان فنی و بالینی سمعک در حیطه ي بالینی و دانشگاهی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 نوزادان . رئوس کلی تجویز و تنظیم سمعک در کودکان و2

ه محیط شنیداري و به هدف از تجویز و تنظیم سمعک فراهم آوردن حداکثر امکان دسترسی نوزاد یا کودك با افت شنوایی ب
وي براي رشد و  ویژه، گفتار می باشد. چرا که ورودي شنیداري تقویت شده ي مناسب براي کودك فراهم آمده  وفرصت

به حداکثر اجتماعی  شفاهی، مهارت هاي تحصیلی و مهارت هاي روان شناختی وگسترش مهارت هاي ارتباطی، زبان بیانی و 
 میزان ممکن می رسد.

ینکه سایر سیگنال ها، هدف اصلی تقویت صدا فراهم کردن قابلیت شنیداري در  میانگین طیف بلند مدت گفتار است، بدون ا
دهاي مناسب پردازشی ارتند از: اعوجاج حداقل، راهبرناراحت کننده یا آسیب رسان باشند. همچنین اهداف تقویت صدا عب

ب، انعطاف پذیري و سیگنال، ویژگی هاي مربوط به حداکثر شدن قابلیت شنیداري سیگنال مطلوب و کاهش نویزهاي نامطلو
 کان پذیر باشد.سهولت ارتباط با دستگاه هاي خارجی و راحتی فیزیکی به گونه اي که استفاده ي مداوم روزانه ام

نوایی شناسان  تنها متخصصین حرفه اي هستند که دانش و توانایی الزم را درخصوص مدیریت تمامی جوانب سمعک و ش
سایر کمک افزارهاي شنوایی دارند. تقویت موفق صدا صرفاً بر پایه ي اندازه گیري یا تشخیص درست و دقیق حساسیت 

اصول بالینی شنوایی شناختی، بکارگیري آزمایشات تخصصی  شنوایی است. تشخیص شنوایی شناسی باید با تکیه بر بهترین
مناسب و نتایج درست و معتبر صورت پذیرد. حداقل باید براي هر گوش ، آستانه ي هوایی و استخوانی براي یک محرك 

ن از طریق ) به دست آید. این آستانه ها را می تواHz 2000) و یک محرك فرکانس باال (مثالْ Hz 500فرکانس پایین (مثالْ 
ارزیابی هاي رفتاري یا الکتروفیزیولوژیک (ترجیحاْ با هر دو شیوه) به دست آورد. تبا تاکید کمیته ي مشترك شنوایی نوزادان 

)2007JCIH, (7  8سال با تشخیص افت شنوایی ، حداقل یک ارزیابی  3باید براي کودکان با سن کمتر ازABR  .صورت پذیرد
 ک نباید به خاطر ناقص بودن داده هاي تشخیصی به تاخیر انداخته شود.فرایند تجویز و تنظیم سمع

با تیم تشخیص  مدیریت فرایند تشخیص و درمان شنوایی شناختی، صرفاً بر عهده ي شنوایی شناس است. شنوایی شناس
زبان، روان شناسان، ر و اولیه اي کار می کند که ممکن است شامل معلمین کودکان سخت شنوا یا ناشنوا، آسیب شناسان گفتا

طابق با فرهنگ و زبان ، کاردرمانگران و متخصصین ژنتیک باشند. تمامی مراقبت ها خانواده محور بوده و ممتخصص پزشکان
 فرد ارایه می گردد. 

تقویت صدا بر اساس جدیدترین دانش شنوایی شناسی درخصوص افت شنوایی و نیازهاي ارتباطی کودك فراهم می آید. 
منظم، دقیق و معتبر درخصوص نحوه ي پیشرفت کودك در همان جلسه ي اول تعیین اهداف درمانی،  اندازه گیري هاي

بخش ضروري فرایند درمان بوده و به وسیله ي آن می توان از تحقق نتایج درمانی تقویت شنوایی اطمینان حاصل کرد. با 
زهاي تقویتی باید متناسب با آن ها تغییر کند. بدون تغییر اهداف اولیه ي درمان یا با تغییر حساسیت شنوایی، اهداف و نیا

                                                           
۷- Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) 
۸- Auditory Brainstem Response (ABR) 
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ارزیابی منظم وضعیت شنوایی (در حالت بدون تقویت صدا) و حصول نتایج کلی، ممکن است فرصت اصالح و تغییر درخصوص 
 تامین نیازهاي کودك  از دست برود.

امه، درباه ي بعضی از ان می باشد. در ادکودکان خصوصیات ویژه اي دارند که نیازمند مالحظات خاصی حین ارزیابی و درم
 این ویژگی ها بحث می شود و بر روي نکات مهم و اصلی تاکید خواهد شد.

لت افت شنوایی در الگوي آستانه هاي شنوایی کودکان نسبت به بزرگساالن متفاوت است و این به خاطر متفاوت بودن ع
تغیر و پیش رونده بیشتر مودکان شیوع الگوهاي ادیومتري نامتقارن، کودکان نسبت به بزرگساالن است. به ویژه اینکه، در ک

انسی و محدوده ي است. این امر باعث می شود تا کودك نیاز ویژه اي به انعطاف پذیري سمعک از لحاظ شکل پاسخ فرک
 تجویزي آن و نیز هماهنگی آن در بین دو گوش داشته باشد. 

یز همراه باشد. قضیه ي آسیب شنوایی کودکان با مشکالت سالمتی دیگري نبه همین گونه، احتمال زیادي می رود که 
پردازش سیگنال  بنابراین ممکن است نیاز به مالحظات تجویزي خاص و ویژگی هاي فیزیکی گوناگونی یا نوع خاصی از

 باشد.

د. در بعضی از روش هاي ی شونممکن است حساسیت شنوایی نوزادان با استفاده از شیوه هاي الکتروفیزیولوژي شنوایی ارزیاب
است که باید آن ها را بر روي  انجام و تفسیر این گونه اندازه گیري ها، نیاز به در نظر گرفتن اصالحیه ها یا مقادیر تنظیمی

 مقادیر به دست آمده و قبل از استفاده در فرمول هاي تنظیمی سمعک اعمال کرد.

ک تر و در حال رشد می باشد، این مساله موجب ایجاد چالش خاص و از آنجا که گوش خارجی کودکان و نوزادان کوچ
منحصري در ارزیابی وضعیت شنوایی و نیز تنظیم سمعک می شود و به همین دلیل، اندازه گیري دوره اي ویژگی هاي مجراي 

رحله از تجویز و تنظیم گوش هر کودك الزامی بوده و این نوع اندازه گیري باید در سراسر دوران زندگی کودك و نیز در هر م
سمعک او انجام شود. شکل و اندازه ي فیزیکی سمعک تاثیر مستقیمی بر راحتی، متناسب بودن و نیز ماندگاري آن بر روي 
گوش کودك دارد. اندازه ي گوش کودك (و نیز برخی عوامل دیگر) بر روي نحوه ي ارتباط اکوستیکی سمعک با گوش تاثیر 

رد، بهترین کار براي اندازه گیري اثرات گوش کودك این است که میزان اختالف بین گوش واقعی با دارد. در بسیاري از موا
به نوع مبدل به کار رفته در هنگام اندازه گیري ربط  RECDاندازه گیري شود. شایان ذکر است که میزان  RECD(9کوپلر (

ریق مسیر نشتی در نظر گرفته نمی شود. بنابراین براي دارد و همچنین در این شیوه، صداي وارد شده از طریق ونت یا از ط
 انتخاب نحوه ي اندازه گیري میزان اختالف بین گوش واقعی با کوپلر نیاز به انتخاب پروتکلی است که مبتنی بر شواهد باشد.

که به قرار  ده استکودکان نیازهاي شنیداري مختلفی دارند. در متون، چندین اختالف خاص و منحصر به کودکان یافت ش
 زیر می باشد:

                                                           
9- Real Ear to Coupler Difference (RECD) 
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  جاهاي خالی صداهاي "کودکان مشغول فراگیري زبان هستند و همچون بزرگساالن، توان و ظرفیت این را ندارند که
 ."نشنیده را پر کنند

  کودکان بیشتر وقت خود را صرف گوش دادن به گفتار کودکان و زنان می کنند که محتواي صوتی گفتار آنان در مقایسه
ساالن مذکر، داراي فرکانس هاي باالتري است. این امر نشانگر اهمیت و نیاز باالي کودکان و نوزادان به قابلیت با بزرگ

 شنیداري عالیم گفتاري فرکانس باال در هنگام تجویز و تنظیم سمعک  می باشد.
 اطالعات افزایش یابد. آن  در اثر تقویت و پردازش صداها به وسیله ي سمعک، باید توانایی کودکان در استفاده از این

دسته از کودکانی که سمعک براي آن ها تجویز و تنظیم شده، ولی  کلعالیم گفتاري را نمی شنوند، در معرض خطر 
 نقایص تولید گفتار و یادگیري آن هستند.

 یط شنیداري سخت کودکان در مقایسه با بزرگساالن، براي درك گفتار نیاز بیشتري به شنیدن دارند، به ویژه وقتی که شرا
و دشوار باشد (همچون مواقعی که سطح شدت گفتار پایین است، شلوغی وجود دارد و یا محیط بازآوا است). نیاز به ارتقاي 
قابلیت شنیداري است تا بدین وسیله، با افزایش سطح شدت و یا از طریق افزایش نسبت سیگنال به نویز و یا از طریق 

هتر گفتار صورت پذیرد. فرمول هاي تقویتی میزان خروجی بیشتري را در مقایسه با بهبودي شرایط شنیداري، درك ب
بزرگساالن براي کودکان در شرایط و محیط هاي آرام در نظر می گیرند. براي استفاده از سمعک در کالس نیاز به 

 راهبردها یا دستگاه هایی است که به اثرات ناشی از فاصله و بازآوایی توجه دارند.
 ال هاي اول زندگی، استفاده ي کودك از سمعک به کمک والدین، پرستار و یا مراقبین وي  انجام می شود. به در س

همین دلیل، مسایل مربوط به نحوه ي استفاده از سمعک و پایش آن باید به آنان آموزش داده شود و این امر جزو چالش 
 ان و نوزادان می باشد.هاي منحصر و خاص در زمینه ي تجویز و تنظیم سمعک در کودک

از آنجا که تجویزهاي داخل گوشی براي نوزادان و کودکان خردسال استاندارد نیست، بنابراین استفاده از این نوع سمعک ها 
سالگی) سمعک هاي داخل گوشی  6براي آنان توصیه نمی شود. به همین دلیل، توصیه می شود براي سنین زیر دبستان (زیر 

سالگی به حدود بزرگسالی می رسد، استفاده از سمعک  9نجا که رشد مجراي خارجی گوش در حوالی سنین تجویز نشود و از آ
سال و باالتر، با در نظر گرفتن وضعیت گوش خارجی و نیز شرایط بالینی کودك بالمانع است.  9داخل گوشی براي کودکان 

در اولویت باشد، ولی بنا به مالحظات خاص و بالینی، سالگی نیز توصیه می شود تجویز سمعک پشت گوشی  9تا  6بین سنین 
سالگی وجود دارد که شنوایی  9تا  6و با در نظر گرفتن شرایط و عواقب آن، امکان تجویز سمعک داخل گوشی در بین سنین 

دالیل بالینی  شناس می تواند با در نظر گرفتن تمامی شرایط کودك به تجویز این نوع سمعک اقدام کند. در مواقعی که بنا به
خاص (همچون نقایص آناتومیکی گوش خارجی)، امکان تجویز سمعک پشت گوشی وجود نداشته باشد، توصیه به تجویز 
سمعک هدایت استخوانی می شود و چنانچه در موارد خاصی، حتی امکان تجویز سمعک هدایت استخوانی نیز وجود نداشته 

یت شنوایی او به گونه اي باشد که فقط سمعک داخل گوشی براي او باشد و ویژگی هاي مجراي گوش کودك و نیز وضع
 موثر و کمک کننده است، تجویز سمعک داخل گوشی صرف نظر از سن بالمانع است. 

در مورد کودکان همیشه توصیه می شود از آن دسته از اهداف تقویتی، داده هاي هنجار و نیز از شیوه هاي تنظیمی خاص 
 ه معتبر، بی طرف، مبتنی بر شواهد و متمرکز بر روي مسایل کودکان و نوزادان می باشند.کودکان استفاده شود ک
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شیوه هاي تجویزي بی طرف و مبتنی بر شواهد، جزو آن دسته از محاسبات خاص و ویژه اي هستند که براي استفاده در  
مساله است که اگر سمعک مطابق با اهداف  کودکان و نوزادان طراحی شده اند. مطالعات مربوط به تایید نهایی نشانگر این

تقویتی و شیوه هاي تجویزي ویژه ي کودکان تنظیم شود و نیز  قابلیت شنیداري اصوات و عملکرد پردازشی سمعک تایید 
شود (که معموال این کار از طریق اندازه گیري هاي پروب میکروفن گوش واقعی انجام می شود)، عملکرد کودك در زمینه 

 اسی گفتار در محیط هاي کنترل شده و نیز در دنیاي واقعی به حداکثر می رسد.ي بازشن

در خلق این سند، متخصصین عضواین کارگروه کامال از دشواري روند فراهم سازي و پدید آوردن آیین نامه اي براي جمعیت 
طیف سنی را می توان به بخش هاي  سالگی تعریف می گردد، آگاه و باخبر بودند. این 18کودکان که از حدود سنی تولد تا 

تا زیر  6سالگی)، دوران دبستان ( 6تا زیر  2کوچکتري از دوران نوزادي و شیرخوارگی (تولد تا زیر دو سالگی)، پیش دبستانی (
سالگی) تقسیم کرد. تقسیم بندي گروه هاي سنی مختلف به دسته  18تا زیر  12سالگی) و بزرگسالی جوان/ بزرگسال ( 12

وق با توجه به سطح فناوري کنونی سمعک، مسایل مربوط به رشد شنیداري، نیازهاي شنیداري و نیز مراحل رشدي جات ف
کودکان صورت پذیرفته است.این آیین نامه مشمول تمامی گروه هاي سنی فوق می باشد، ولی اساس شواهد در این آیین 

ر به دست آمده است و در آینده ممکن است آیین نامه هاي ویژه سال و یا باالت 5نامه بر پایه ي شواهدي است که از کودکان 
اي تهیه گردد و یا اساس شواهد بر پایه ي شیوه اي باشد که به جمعیت زیر این سن نیز پرداخته باشد. همچون هر آیین نامه 

 لحاظ کند. ي دیگري، شنوایی شناس باید اساس شواهد را متناسب با شرایط هر بیمار و به صورت ویژه براي او

 

 منابع

American Academy of Pediatrics, Joint Committee on Infant Hearing. (2007). Year 2007 position 
statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. 
Pediatrics, 120, 898-921.  

Bagatto, M. P., Scollie, S. D., Seewald, R. C., Moodie, K. S., Hoover, B. M., Bagatto, M. P., et al. 
(2002). Real-ear-to-coupler difference predictions as a function of age for two coupling 
procedures. Journal of the American Academy of Audiology, 13(8), 407-415.  

Bagatto, M., Moodie, S., Scollie, S., Seewald, R., Pumford, J., Liu, K. P., et al. (2005). Clinical 
protocols for hearing instrument fitting in the Desired Sensation Level method. Trends in 
Amplification, 9(4), 199-226.  

Ching, T.Y., Dillon, H., & Byrne, D. (2001). Children’s amplification needs—same or different from 
adults? Scandinavian Audiology, 53(Suppl.), 54-60.  

Ching, T.Y.C., Scollie, S.D., Dillon, H., & Seewald, R.C. (2010). A cross-over, double-blind 
comparison of the NAL-NL1 and the DSL v4.1 prescriptions for children with mild to moderately 
severe hearing loss. International Journal of Audiology, 49(Suppl. 1), S4-15.  



10 
 

Ching, T.Y.C., Scollie, S.D., Dillon, H., Seewald, R.C., Britton, L., Steinberg, J., Gilliver, M., & King, 
K. (2010). Evaluation of the NAL-NL1 and the DSL v.4.1 prescriptions for children: paired-
comparison judgments and functional performance ratings. International Journal of Audiology, 
49(Suppl. 1) S35-48.  

Hoover, B.M., Stelmachowicz, P.G., & Lewis, D.E. (2000). Effect of earmold fit on predicted real 
ear SPL using a real ear to coupler difference procedure. Ear and Hearing, 21(4), 310-317.  

Keidser, G. & Dillon, H. (2007). What’s new in prescriptive fittings Down Under? In Seewald R 
(Ed.), Hearing Care for Adults 2006. (133-142).  

Martin, H.C., Munro, K.J., & Langer, D.H. (1997). Real-ear to coupler differences in children with 
grommets. British Journal of Audiology, 31(1), 63-69.  

Martin, H.C., Westwood, G.F., & Bamford, J.M. (1996). Real ear to coupler differences in children 
having otitis media with effusion. British Journal of Audiology, 30(2), 71-78.  

Moeller, M.P., Tomblin, J.B., Yoshinaga-Itano, C., Connor, C.M., & Jerger, S. (2007). Current State 
of Knowledge: Language and Literacy of Children with Hearing Impairment. Ear and Hearing, 
28(6), 740-753.  

Munro, K. J., & Howlin, E. M. (2010). Comparison of real-ear to coupler difference values in the 
right and left ear of hearing aid users. Ear and Hearing, 31(1), 146-150.  

Pittman, A.L. & Stelmachowicz, P.G. (2003). Hearing loss in children and adults: audiometric 
configuration, asymmetry, and progression. [Research Support, U.S. Gov’t, P.H.S.]. Ear and 
Hearing, 24(3), 198-205.  

Scollie, S.D., Seewald, R.C., Moodie, K.S. & Dekok, K. (2000). Preferred listening levels of children 
who use hearing aids: comparison to prescriptive targets. Journal of the American Academy of 
Audiology, 11(4), 230-238.  

Scollie, S., Seewald, R., Cornelisse, L., Moodie, S., Bagatto, M., Laurnagaray, D., et al. (2005). The 
Desired Sensation Level multistage input/output algorithm. [Research Support, Non-U.S. Gov’t 
Review]. Trends in Amplification, 9(4), 159- 197.  

Scollie, S.D., Ching, T.Y.C., Seewald, R., Dillon, H., Britton, L., & Steinberg, J. (2010). Evaluation of 
the NAL-NL1 and DSL v4.1 prescriptions for children: preference in real world use. International 
Journal of Audiology, 49(Suppl. 1), S49-63.  

Scollie, S.D., Ching, T.Y.C., Seewald, R.C., Dillon, H., Britton, L., Steinberg, J. & King, K. (2010). 
Children’s speech perception and loudness ratings when fitted with the DSL v.4.1 and the NAL-
NL1 prescriptions. International Journal of Audiology, 49(Suppl. 1), S26-34.  

Seewald, R., Mills, J., Bagatto, M., Scollie, S. & Moodie S. (2008). A comparison of manufacturer-
specific prescriptive procedures for infants. Hearing Journal, 61(11), 26-34.  



11 
 

Seewald, R., Moodie, S., Scollie, S., Bagatto, M. (2005). The DSL method for pediatric hearing 
instrument fitting: historical perspective and current issues. Trends in Amplification, 9(4), 145-
157.  

Sjoblad, S., Harrison, M., Roush, J. & McWilliam, R.A. (2001). Parents’ reactions and 
recommendations after diagnosis and hearing aid fitting. American Journal of Audiology, 10(1), 
24-31.  

Tharpe, A.M., Fino-Szumski, M.S. & Bess, F.H. (2001). Survey of hearing aid fitting practices for 
children with multiple impairments. American Journal of Audiology, 10(1), 32-40.  

van Grinsven, J.M., & Brokx, J.P. (1995). Hearing ability and use: three cases with multiple 
handicaps. Scandinavian Audiology 41(Suppl.), 68-70. 

   

 

 ي سمعک. معیارهاي کاندیداتور3

 هدف

رشد ارتباطی و موفقیت  هدف از فراهم آوردن تقویت صدا براي کودکان، به حداقل رساندن تاثیرات منفی کم شنوایی بر روي
م شنوایی اندك، مالیم تحصیلی است. بنابراین سیستم هاي تقویتی باید براي هر نوع و هر میزان از کم شنوایی، همچون ک

ه شود. در نظر گرفت پاتی شنوایی، که ممکن است در فرایندهاي رشدي هنجار تداخل کند،یا یکطرفه یا اختالل طیف نورو
افی از موفقیت نرسند ککودکان کم شنواي شدید یا عمیقی که ممکن است با وجود افزایش قابلیت شنیداري صداها، به سطوح 

جیح والدین و مراقب کودك ، با فرض اینکه ترو با کمک سمعک نتوانند توانایی کافی را در زمینه ي تمایز گفتاري کسب کنند
 ه شوند.به سمت انجام کاشت حلزون است، باید براي ارزیابی کاشت حلزون به مراکز کاشت حلزون ارجاع داد

 

 توصیه هایی براي تعیین کاندیداتوري

همان گوش در نظر کودکانی کهکم شنوایی یکطرفه ي قابل تقویت دارند را باید به عنوان کاندیداي تقویت صدا در  .1
گرفت، چون که شواهدي در دست است که نشان می دهد کم شنوایی یکطرفه باعث تاخیر بالقوه اي در زمینه ي رشد 
و موفقیت تحصیلی این گونه کودکان می شود. کودکان کم شنواي یکطرفه بیشتر از کودکان داراي شنوایی هنجار، در 

رض افت تحصیلی هستند. در کودکان کم شنواي شدید یا عمیق یکطرفه و معرض خطر تاخیر زبان و گفتار و نیز در مع
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 10CROSبا شنوایی هنجار در گوش دیگر، ممکن است بسته به سن کودك و توانایی او در کنترل محیط اطرافش، سمعک 
 یا هدایت استخوانی در نظر گرفته شود. هر چنداطالعات موجود درباره ي این نوع تصمیماتاندك است.

ن کاندیداي سیستم ان کم شنواي اندك و مالیم نیز در معرض افت تحصیلی هستند و ممکن است آنان را به عنواکودک .2
 هاي تقویتی در نظر گرفت.

، به محض اثبات این مساله که حساسیت شنوایی آنان ANSD(11در مورد کودکان دچار اختالل طیف نوروپاتی شنوایی ( .3
ح شدت عادي و محاوره اي را به راحتی نشنیده و دریافت نمی کنند، باید یک آنقدر ضعیف است که آنان گفتار با سط

) در کودکان دچار ABRدوره ي آزمایشی از تقویت صدا براي آنان صورت پذیرد. از آنجا که پاسخ ساقه ي مغز شنیداري (
ANSD ري نیستند، تقویت صدا و نیز حضور یا نبود گسیل هاي صوتی گوش به عنوان برآورد معتبري از آستانه ي رفتا

باید بر اساس مشاهدات رفتاري (توسط شنوایی شناس بر طبق نتایج حاصل از آزمون هاي شنوایی شناختی و یا مشاهدات 
والدین) صورت پذیرد، تا زمانی که بتوان آستانه هاي رفتاري معتبري را معلوم کرد. با فراهم آمدن تقویت صدا، کودکان 

زمینه ي درك گفتار، بهبودي از خود نشان دهند و یا ممکن است در این زمینه بهبودي ممکن است در  ANSDدچار 
نداشته باشند. به خاطر احتمال بالقوه ي بهبودي بازشناسی گفتار و به خاطر سخت بودن پیش بینی میزان سودمندي 

ري کودك براي ارزیابی حاصل از سمعک از روي ویژگی هاي شنوایی شناختی، توصیه می شود که قبل از کاندیداتو
یک دوره ي آزمایشی با تنظیم و تقویت صوتی مناسب را بگذارند. تا زمانی  ANSDجهت انجام کاشت حلزون، کودك 

که آستانه هاي شنوایی به طور معتبر معلوم نگردد، ضروري است که مشاهدات بادقتی در خصوص پاسخگویی کودك به 
درست و الزمی از تقویت استفاده نموده است انجام شود. و یا اینکه، اطالعات  صدا در هنگامی که سمعک ها را با تنظیم

مربوط به قابلیت شنیداري گفتار را بتوان از طریق ارزیابی پاسخ هاي قشري برانگیخته شده به وسیله ي صداهاي گفتاري 
با  ANSDدر کودکان  12FMدر دو حالت با سمعک و بدون سمعک به دست آورد. به طور کلی استفاده از سیستم هاي 

توجه به شرایط و نیاز آنان به منظور افزایش نسبت سیگنال به نویز، صرف نظر از هر میزان کم شنوایی، ممکن است 
 کمک کننده و موثر باشد.

 باید براي کودکانی که کم شنوایی انتقالی دایمی دارند، تا آنجا که شرایط آناتومیکی اجازه می دهد (شرایط گوش خارجی .4
و آناتومی مجراي گوش آنقدر کفایت الزم را داشته باشد که امکان اتصال قالب گوش و ماندگاري دستگاه بر روي گوش 
وجود داشته باشد)، سمعک هدایت هوایی تجویز شود و اگر شرایط آناتومی گوش براي اتصال قالب و دستگاه کفایت الزم 

یا مالفورماسیون هاي آناتومیکی بارز)، یا در راستاي تقویت صداها  را نداشته باشد (آترزي، گوش هاي داراي ترشح مزمن
از طریق سمعک هدایت هوایی، مشکالتی پدید آید که امکان تقویت صوتی موثر و کافی براي آن میزان از کم شنوایی 

سمعک کودك فراهم نیاید (همچون مشکل فیدبک، تنگ بودن معبر صوتی قالب به خاطر باریک بودن مجراي گوش)، 
هدایت استخوانی تجویز شود. در خصوص کم شنوایی هاي انتقالی موقت در کودکانی که در سنین زبان آموزي هستند 

                                                           
۱۰- Contralateral Routing of Signal (CROS) 
11- Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD) 
12- Frequency Modulation (FM) Systems 
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سالگی)، اگر درمان پزشکی بر طبق نظر پزشک معالج، بیش از دو ماه به طول بینجامد، نیاز به تقویت مناسب  6(زیر 
 م شنوایی موقت در کودك است.صوتی به منظور جلوگیري از اثرات ناگوار این نوع ک

همه ي کسانی که به صورت بالقوه کاندیداي کاشت حلزون هستند، باید قبل از انجام عمل کاشت، یک دوره ي آزمایشی  .5
(حداقل شش ماهه) با تقویت سمعک بگذرانند تا مساله ي کافی بودن سودمندي ناشی از سمعک با تنظیمات درست و 

یافت نشود، این مساله ي نمی  "هیچ پاسخی") ABRدر پاسخ ساقه ي مغز شنیداري (بجا معلوم و مشخص گردد. اگر 
تواند یک کودك را از کاندایداتوري دریافت سمعک منع سازد، چون که ممکن است شنوایی باقیمانده در آن سطوح شدتی 

سطوح آستانه اي مورد استفاده استاندارد براي برانگیخته شدن است.  ABRباشد که بیشتر از حد مورد استفاده در آزمون 
باید برابر با پایین ترین سطح شدت محرکی باشد که  ABRدر روند تجویز میزان تقویت صداها در حالت بدون پاسخ 

از این مورد مستثنی هستند، چون که  ANSDبراي هر فرکانس آزمایش شده، پاسخی مشاهده نشده است. کودکان دچار 
 عنی نبود آستانه ي شنوایی نیست.در این کودکان به م ABRنبود 

 

 جمع بندي شواهد براي کاندیداتوري ادیولوژیک

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
به خاطر وجود شواهدي مبنی بر خطر بالقوه ي  1

تاخیر رشدي و تحصیلی در کودکانی که کم 
شنوایی یک طرفه اي دارند که امکان تقویت صدا 

، باید آن ها را به عنوان در آن ها وجود دارد
 کاندیداي تقویت صدا در نظر گرفت.

1 
 
2 
 

10 
 

11 

4 
 
4 
 
4 
 
4 

C 
 

C 
 

C 
 

C 

EF 
 

EF 
 

EF 
 

EV 

 

کودکان کم شنواي مالیم را باید به عنوان  2
 کاندیداي تقویت صدا در نظر گرفت.

2 
 
3 
 
4 
 
5 

4 
 
4 
 
4 
 
4 

C 
 

C 
 

C 
 

C 

EF 
 

EF 
 

EV 
 

EV 

 

وفن را براي کودکانی که باید فناوري ریموت میکر 2
افت اندکی دارند در نظر گرفت تا بدین وسیله 

 نسبت سیگنال به نویز بهبود یابد.

واقعیت 
 اکوستیکی
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باید براي کودکانی که اختالل طیف نوروپاتی  3
) دارند، دوره ي امتحانی از تقویت ANSDشنوایی (

صدا براي او فراهم آید، مگر اینکه بتوان اثبات 
نشان داد که کودك، بدون سمعک قادر به  کرد و

پاسخگویی به صداهاي گفتاري در سطح شدت 
محاوره اي می باشد. مقادیر تقویتی تجویز شده با 
سمعک باید با معلوم شدن آستانه هاي شنوایی 

 تغییر کند.

6 
 
7 
 
8 

3 
 
3 
 
3 

B 
 

B 
 

B 

EF 
 

EF 
 

EF 

 

براي کودکانی با کم شنوایی انتقالی موقتی که  4
ایط آناتومیکی مناسب دارند، سمعک هدایت شر

هوایی تجویز و تنظیم شود و در صورتی که شرایط 
آناتومیکی براي اتصال سمعک به گوش وجود 
ندارد، سمعک هدایت استخوانی تجویز و تنظیم 

 شود. 

واقعیت 
 فیزیکی

    

نباید آن دسته از کودکانی را که با استفاده از پاسخ  5
معلوم شده است که کم  ساقه ي مغز شنیداري

شنوایی عمیق دارند، قبل از ارزیابی براي کاشت 
 حلزون، از سمعک محروم و مستثنی کرد.

9 5 D EF  
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 . اصول مربوط به تقویت موثر صدا4

 هدف

یمات بر اساس نیازها و توانایی هر باید قبل از انتخاب تقویت صدا براي یک کودك، بسیاري از تصمیمات اخذ شود. این تصم
فرد، اطالعات تشخیصی (مثال میزان کم شنوایی، ویژگی هاي فیزیکی و غیره)، محیط فرد، شواهد آزمایشات و یا تجربه ي 
متخصص بالینی کار می باشد. هدف این است که سطح فناوري و یا مشخصات سیستم تقویتی صدا با نیازها و توانایی هاي 

گردد. بسیاري از این تصمیمات را باید با بزرگ تر شدن کودك، به طور مسمتر و پیوسته بررسی و بازبینی  کودك هماهنگ
 کرد.

 

 . نحوه ي ارایه ي سیگنال4,1
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از این شیوه ها باشد.  ارایه ي سیگنال ممکن است به صورت هدایت هوایی، هدایت استخوانی، تحریک الکتریکی یا آمیزه اي
تخوانی، به هر دو حلزون مکن است به یک گوش یا هر دو گوش ارایه گردد و یا اینکه در حالت هدایت اسبه عالوه، سیگنال م

ی سیگنال به هر دو گوش ارایه و به صورتی ارایه گردد که حلزون بهتر و بیشتر بتواند از سیگنال ارایه شده استفاده کند. وقت
ورد سمعک هایی ممستقل باشد (دوطرفه) و یا ممکن است در  گردد، پردازش سیگنال ممکن است در هر دو گوش به صورت

ه در این حالت، که تنظیمات به صورت بی سیمی در بین دو گوش مقایسه می شود، به صورت هماهنگ و دو گوشی باشد ک
ا کم کثر بیماران باتنظیمات میکروفن و تنظیمات ولوم کنترل در بین دو گوش مشابه هم می گردد. تقویت دوطرفه براي 

طرفه فقط براي مواردي شنوایی در هر دو گوش و بدون توجه به میزان تقارن افت در بین گوش ها توصیه می شود. تجویز یک
است که باعث تداخل  در بین گوش ها به گونه اي م تقارنعدشاید انجام شود که بیمار نیازهاي خاصی دارد و یا اینکه 

 دوگوشی می شود.

 

 انتقال استخوانی انتقال هوایی در برابر

درمان استاندارد براي افت هاي حسی و عصبی و نیز افت هاي انتقالی (با فرض اینکه سمعک را می توان به گوش وصل کرد 
و ضمنا هیچ مالفورماسیون گوش خارجی یا ترشح راجعه اي وجود ندارد) معموال سمعک هاي هدایت هوایی هستند. اگر امکان 

داشته باشد، سمعک هدایت استخوانی می تواند بسیار مناسب باشد. سمعک هدایت استخوانی اتصال سمعک به گوش وجود ن
را می توان به صورت یک وسیله ي کامال خارجی و با استفاده از یک باندي که فشار مورد نیاز براي انتقال سیگنال ارتعاشی 

ي وصل کرد که درون سر کاشت می شود و با استخوان را فراهم می سازد، بر روي فرد نصب کرد و یا می توان آن را به میله ا
نیاز به همکاري بین شنوایی شناس و اتوالرینگولوژیست /  BAHA(13سر یکپارچه می شوند. کاشت این نوع سمعک ها (

براي کودکان پنج سال و باالتر باشد، و براي  BAHAمصوب کرده است که استفاده از سمعک هاي  FDAاتولوژیست است. 
 سال، این سمعک ها باید بدون انجام عمل کاشت و با استفاده از هدبند نرمی استفاده شود.  5زیر  کودکان

 

 تحریک الکتریکی

افرادي که کم شنوایی حسی عصبی شدید تا عمیقی در هر دو گوش دارند، کاندیداي کاشت حلزون هستند. کاشت حلزون 
بعضی کودکان ممکن است در یک گوش خود از سمعک  باعث فراهم آمدن تحریک الکتریکی عصب شنوایی می شود.

). وسایلی که از نوع تقویت 14استفاده کنند و در گوش دیگر خود کاشت حلزون داشته باشند (تحریک از نوع دو ماهیتی

                                                           
13- Bone-Anchored Hearing Aids 
14- bi-modal 
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هیبریدي هستند، آمیزه اي از سمعک و کاشت حلزون هستند و تقویت صوتی براي فرکانس هاي پایین و تقویت الکتریکی 
 فرکانس هاي باالتر فراهم می آورند. استفاده از این وسایل در ایاالت متحده و نیز براي کودکان تصویب نشده است. براي 

 

 افت شنوایی یکطرفه

) به ترتیب، براي آن بیمارانی 16) و ارایه ي دیگرطرفی سیگنال (بایکراس15تجویز از نوع ارایه ي دیگرطرفی سیگنال (کراس
ی یکطرفه دارند یا کم شنوایی دوطرفه ي نامتقارنی دارند که امکان تقویت صدا براي یک گوش می باشد که یا کم شنوای

امکان اتصال سیمی و بی سیمی در این باره وجود دارد. براي کودکانی با ناشنوایی یکطرفه، استفاده از سیستم آنان وجود ندارد. 
FM از به گوش بهتر وصل شده است ممکن است در شرایط کالس درس، که گیرنده ي ریموت میکروفنی دارد و به صورت ب

بهتر از سمعک کراس باشد و باعث بهره مندي این کودکان از افزایش نسبت سیگنال به نویز و سودمندي در شرایط شلوغی 
که پاسخ  کالس درس می شود. سمعک کراس از نوع ترانس کرانیال نیز یک گزینه ي دیگري براي آن دسته از افرادي است

شنیداري در یک گوش ندارند. در این حالت، یک سمعک قوي براي گوش بدون پاسخ تنظیم می گردد تا بر قضیه ي کاهش 
نیست  شایع و رایجبراي کودکان بین دو گوشی غلبه گردد و صدا توسط حلزونی درك شود که کار می کند. این نوع تجویز 

نیداري مناسب ممکن است راه حل ارتباطی بهتري در کالس درس باشد. سمعک هاي و استفاده از یک وسیله ي کمک ش
استخوانی یکپارچه که قبال توضیح داده شدند را نیز می توان به صورت سمعک کراس ترانس کرانیال کاشت شده استفاده 

 کرد. شواهدي که از سودمندي این نوع تجویز در کودکان حمایت کند، محدود هستند.

 ه می شود.ان تقویت صوتی افت شنوایی یکطرفه وجود داشته باشد، آنگاه تجویز تک گوشی در نظر گرفتاگر امک

 

 توصیه هاي مربوط به انتخاب نحوه ي ارایه ي سیگنال

 . توصیه می شود که تقویت دوطرفه انجام شود، مگر اینکه کنترااندیکاسیونی وجود داشته باشد.1

 اشد.اساس نوع و شدت افت شنوایی و مشخصات فیزیکی گوش خارجی می ب . انتخاب شیوه ي انتقال صدا بر2

وصیه می شود ت. انتقال صدا به صورت دو ماهیتی (کاشت حلزون در یک سمت و سمعک در سمت دیگر) براي کودکانی 3
 که به صورت یکطرفه کاشت شده اند، مگر اینکه کنترااندیکاسیونی وجود داشته باشد.

یرنده ي ریموت گبه همراه  FMرس، براي کودکی که ناشنوایی یکطرفه دراند، استفاده از سیستم . در شرایط کالس د4
 میکروفنی که به گوش بهتر متصل و به صورت تجویز باز است ممکن است بهتر از سمعک کراس باشد.

                                                           
15- CROS 
16- Bilateral Cross Routing of Signal (BICROS) 
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کودکان کم شنواي . استفاده از هدایت سیگنال به صورت استخوانی ممکن است وسیله ي موثري براي تقویت صدا در 5
 انتقالی دوطرفه ي موقت باشد.

. استفاده از هدایت سیگنال به صورت استخوانی ممکن است به عنوان گزینه اي براي کوکان کم شنواي یکطرفه در نظر 6
 گرفته شود.   

 

 جمع بندي شواهد براي انتخاب شیوه ي ارایه ي سیگنال

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
همیشه توصیه می شود تقویت به صورت دوطرفه  1

انجام پذیرد، مگر اینکه کنترااندیکاسیونی وجود 
 داشته باشد. 

2 
 
2 
 

3 
 
3 

B 
 

B 
 

EV 
 

EV 

 

انتخاب شیوه ي انتقال صدا بر اساس نوع و شدت  2
کم شنوایی و مشخصات فیزیکی گوش خارجی 

 صورت می پذیرد 

واقعیت 
اکوستیکی 
 و فیزیکی

  EF/EV 
 
 

 

انتقال صدا به صورت دو ماهیتی براي کودکانی  3
توصیه می شود که به صورت یکطرفه کاشت شده 
اند، مگر اینکه کنترااندیکاسیونی وجود داشته 

 باشد. 

1 
 

11 
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3 
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B 
 

EV 
 

EV 
 

 

براي کودکی که دچار ناشنوایی یکطرفه است، در  4
به  FMشرایط کالس درس، استفاده از سیستم 

ده ي ریموت میکروفن بی سیم که به همراه گیرن
گوش بهتر و به صورت باز وصل شده است ممکن 

 است بهتر از سمعک کراس باشد. 
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3 
 
 

B 
 
 

EV 
 
 

 

استفاده از ارایه ي سیگنال به صورت هدایت  5
استخوانی براي کودکان کم شنواي انتقالی 

 دوطرفه ي موقت
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استفاده از ارایه ي سیگنال به صورت هدایت  6
 استخوانی براي کودکان کم شنواي یکطرفه
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8 

3 
 
3 

B 
 

B 

EF 
 

EV 

 

استفاده از سمعک در هنگامی که کم شنوایی  7
 یکطرفه و قابل تقویت وجود دارد.
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 انتخاب نوع سمعک 2-4

 هدف

ون میزان بهره و خروجی مورد نیاز، پهناي باند، شکل و اندازه ي مجراي انتخاب نوع سمعک باید بر اساس عواملی همچ
گوش، تغییرات مورد انتظار در حلزون و تغییرات در اندازه ي مجراي گوش، حساسیت پوست و نیاز به مشخصات خاص (مثل 

ت مربوط به قضیه درون سمعک)، راحتی، مالحظا FMمیکروفن جهت دار، تل کویل، ورودي مستقیم شنیداري، گیرنده ي 
ي انسداد و قضیه ي مربوط به ظاهر فرد با وسیله صورت پذیرد. در کودکان و نوزادان، به خاطر مساله ي تغییرات اندازه ي 

استفاده شود چون که با رشد کودك فقط نیاز به  BTE(17گوش معموالْ ترجیح داده می شود که از سمعک پشت گوشی (
ارزان تر تمام می شود. رشد گوش خارجی ممکن است تا سن بلوغ ادامه یابد، بنابراین  تعویض قالب گوش بوده که نسبتاْ

ارجحیت دارد. به عالوه، در بسیاري از کودکان، مشخصاتی از قبیل میکروفن هاي جهت دار، تل کویل،  BTEانتخاب سمعک 
 BTEاست، در سمعک هاي  ) سمعک که مطلوب و محبوب همهFMورودي شنیداري مستقیم و گیرنده هاي بی سیمی (

 یافت می شود. 

 

 BTEواژه شناسی سمعک هاي 

به گوش، استفاده از تیوب باریک می باشد. این نوع تیوب طوري  mini-BTEیا  BTEیکی از راه هاي انتقال صوت از سمعک 
باز باقی مانده و کوچکی قرار می گیرد به گونه اي که مجراي گوش  18طراحی شده که اغلب در انتهاي آن سر گنبدي شکل

                                                           
17- Behind The Ear (BTE) 
18- Dome 



21 
 

یا بخش زیادي از آن مسدود می شود، یا می توان در انتهاي این تیوب از قالب بسته و مرسوم نیز استفاده کرد. نوع دومی از 
وجود دارد که در آن، رسیور به جاي اینکه درون سمعک قرار داشته باشد، درون مجراي گوش قرار می  mini-BTEسمعک 

به نامگذاري هاي ارایه شده از سوي شرکت هاي سازنده، اسامی مختلفی دارد. ممکن است آن  گیرد. این نوع سمعک بسته
بنامند. انجمن صنایع شنوایی  CRT(21یا فناوري رسیور مجرا RITE(20 )، رسیور درون گوش RIC(19)را رسیور درون مجرا (

)HIA(22  از واژه يRIC اده خواهد شد. اصطالح رسیور درون سمعک استفاده می کند و در این سند نیز از این واژه استف
)RITA(23  به سمعک مرسومی گفته می شود که می توان آن را به تیوب استاندارد یا تیوب باریک به همراه قالب گوش باز یا

نبوده و درون مجراي گوش قرار می گیرد و از طریق سیمی که  BTE، رسیور در سمعک RICبسته وصل کرد. در سمعک 
کوچکتر شده و در عین  BTEوصل می شود. این کار باعث می شود سمعک  BTEاریکی قرار دارد به مدارات داخل تیوب ب

مرسوم را داشته باشد. همچنین این نوع سمعک فضاي بیشتري را براي باتري بزرگتر  فراهم  BTEحال، قدرت سمعک هاي 
است که در این نوع سمعک ها، رسیور  CICو  ITE ،ITCمی سازد. عیب بالقوه ي این نوع سمعک همانند عیب سمعک هاي 

ممکن استتل کویل، اتصاالت  mini-BTEبیشتر در معرض رطوبت، گرما و جرم گوش قرار دارد. در بعضی از سمعک هاي 
 یا قفل در باتري وجود نداشته باشد. FMمخصوص 

 

 توصیه هاي مربوط به نوع سمعک

 انتخاب ارجحی است. BTE. چون گوش کودك در حال رشد است، سمعک 1

 مشخصات مورد نیاز را براي کودکان و نوزادان فراهم می کند. BTE. سمعک 2

ند در شرایط تحصیلی و استاندارد قابلیت اتصال با انواع وسایل کمک افزارهاي شنوایی را داشته و می توا BTE. سمعک 3
 ند.اتصال به وسایل کمکی را ندار امکان mini-BTEیا  RICاجتماعی کمک کننده باشد. بعضی از سمعک هاي 

ه بر اساس نیازهاي ارتباطی ک. اندازه ي تیوب، نوع تجویز باز یا بسته و جایگاه رسیور جزو گزینه هاي منحصر به فردي است 4
 وي، اندازه ي مجراي گوش، میزان و شکل کم شنوایی و ترجیح او انتخاب می شود.  

 

 

 

                                                           
۱۹- Reciever In Canal (RIC) 
۲۰- Reciever In The Ear (RITE) 
۲۱- Canal Reciever Technology 
22- Hearing Industries Association (HIA) 
23- Reciever In The Aid (RITA) 
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 عکجمع بندي شواهد براي انتخاب نوع سم

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
چون گوش کودك در حال رشد است بهتر است  1

 انتخاب شود. BTEسمعک 
واقعیت 
 فیزیکی

  EF/EV  

مشخصات مورد نیاز را براي کودکان  BTEسمعک  2
 فراهم می کند

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV 
 
 

 

اتصال مناسبی را با انواع وسایل  BTEسمعک  3
ک افزارهاي شنوایی که ممکن است در شرایط کم

تحصیلی و اجتماعی کمک کننده باشند فراهم می 
 کند.

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV  

اندازه ي تیوب، نوع تجویز باز یا بسته و جایگاه  4
رسیور جزو مسایل منحصر به فردي هستند که بر 
اساس نیازهاي ارتباطی فرد، اندازه ي مجراي 

شکل کم شنوایی و ترجیح او گوش، میزان و 
 انتخاب می شود.

واقعیت 
اکوستیکی 
 و فیزیکی

  EF/EV  

 

 شرایط یک قالب مناسب 3-4

 اطالعات زمینه اي

اگر سمعک پشت گوشی براي کودك تجویز می شود، باید از قالب گوش مناسب استفاده نمود. شنوایی شناس باید قالب گوش 
ده از مواد نرم)، ابعاد، رنگ، و تعداد دفعات ساخت آن در نظر بگیرد. با ظهور سمعک هاي را از لحاظ نوع، مواد (ترجیحا استفا

عریض باند و محدوده ي پویایی وسیع، نیاز به قالب گوش مناسب بیشتر شده اما می توان گفت با افزایش میزان اثربخشی و 
استفاده از مدار تراکم دامنه اي بدون ولوم کنترل ، استفاده از الگوریتم هاي مدیریت فیدبک، به نسبت کاهش یافته است. با 

شنوایی شناس می تواند امکان شنیدن محدوده ي وسیعی از صداها را براي فرد فراهم سازد. استفاده از فناوري خودکار و 
فیدبک ممکن بدون نیاز به ولوم کنترل، شنوایی شناس را مجبور می کند تا به تغییرات مستمر قالب گوش توجه نماید. مهار 

است این مشکل را به صورت موقتی تا زمان سفارش قالب گوش جدید بهبود بخشد. شنوایی شناس باید با احتیاط از مهار 
فیدبک استفاده کند و به یاد داشته باشد که ممکن است ویژگی هاي بهره و پاسخ فرکانسی را تغییر دهد. بنابراین در صورت 

را در ادامه ي این  6-1، باید این گزینه در مرحله ي تایید فعال گردد. در این زمینه، بخش استفاده از گزینه ي مهار فیدبک
آیین نامه مطالعه نمایید. از مدیریت فیدبک نباید براي استفاده ي طوالنی مدت قالب گوش نامناسب استفاده کرد، چرا که در 

 یژگی هاي اکوستیکی قالب پدید آید.اثر رشد کودك و شل شدن قالب گوش ممکن است تغییرات بارزي در و
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بسته به الگو و میزان کم شنوایی و نیز وضعیت گوش خارجی و میانی، تعبیه ي ونت در قالب گوش ممکن است براي بعضی 
از کودکان مناسب باشد. قالب هاي ونت دار را باید با احتیاط براي کودکان تجویز کرد. ونت باعث تغییر پاسخ فرکانسی سمعک 

تالقی پیدا می کنند ممکن است باعث مشکالتی و کاهش پهناي باند پاسخ فرکانسی  24ونت هایی که با سوراخ صوتی شده و
سمعک شوند. براي بسیاري از نوزادان و کودکان کم سن و سال، به علت کوچک بودن اندازه ي قالب گوش و با توجه به 

یر نخواهد بود چون که در صورت استفاده از ونت ممکن است میزان بهره و خروجی، امکان تعبیه ي ونت داخلی امکان پذ
فیدبک ایجاد شود. از لحاظ فضاي فیزیکی موجود، امکان تعبیه ي ونت خارجی (تعبیه ي شیار در سطح بیرونی قالب) معموالْ 

ب و براي امکان پذیر است، ولی همچنان مشکل بالقوه ي نوسان فیدبک باقی می ماند. براي حفظ میزان بهره ي مناس
) با استفاده 1، ممکن است نیاز به موارد زیر باشد: OE(25مدیریت قالب هاي کوچک و نیز براي به حداقل رساندن اثر انسداد (

از سمعک پشت گوشی و ارتباط آن با یک ریموت میکروفن (فناوري مربوط به کمک شنوایی)، فاصله ي بین میکروفن و 
) با افزایش طول مجراي قالب گوش به 3یتم هاي مدیریت فیدبک استفاده شود، و ) از الگور2خروجی سمعک بیشتر شود، 

بخش استخوانی مجرا (تجویز عمقی) ، از اثر انسداد کاسته شود. مزیت دیگر طوالنی بودن مجراي قالب کاهش حجم بین 
ه می شود (بدون اینکه میزان انتهاي قالب و سطح پرده ي تمپان بوده که باعث افزایش سطح فشار صوتی در فضاي باقیماند

بهره یا مصرف باتري سمعک افزایش یابد). از یک سو، این نوع افزایش میزان بهره سودمند است، ولی ضروري است که این 
به دست آورد و این اصالحیه  RECD(26تغییر فشار صوتی را با اندازه گیري میزان اختالف بین گوش واقعی کودك با کوپلر (

تایید سمعک اعمال کرد تا اطمینان کسب گرددکه خروجی براي هر کودك به نحو مناسبی محدود شده است.  را در مرحله ي
به عالوه، خروجی سمعک در مجراي گوش، با رشد کودك و تجویز قالب جدید تغییر نموده و این امر نیازمند تکرار اندازه 

 با قالب جدید است. RECDگیري گوش واقعی و اندازه گیري 

اینکه شکل  ي صوتی ازهوك سمعک شروع شده و با گذشتن از تیوب درون قالب به مجراي گوش می رسد. در عینمجرا
می شود، شکل  شیپوري مجراي صوتی (افزایش قطر در انتهاي مجراي صوتی) باعث افزایش پاسخ در فرکانس هاي باال

ستند که کودکان هانس باال جزو فرکانس هایی شیپوري برعکس نیز باعث کاهش فرکانس هاي باال خواهد شد. نواحی فرک
ساالن است چون مجراي اغلب به بیشترین تقویت در آنجا نیاز دارند. حالت شیپوري برعکس، امر شایعی در نوزادان و خرد

نگی و انسداد ، گوش آنقدر کوچک است که قطر مجراي صوتی کاهش می یابد. الزم است انتهاي مجراي صوتی از لحاظ ت
ر شدن سوراخ صدا تقالب گوش نوزاد تعبیه نشود تا از تنگ  "تیوب در سرتاسر"ت بصري بررسی گردد. ممکن است به صور

ست که قالب گوش به اجلوگیري کند. اندازه گیري الکترواکوستیکی سمعک که شامل اندازه گیري پروب میکروفن در حالتی 
 فرکانس هاي باال خواهد شد.سمعک وصل است، باعث آشکار شدن هر گونه کاهشی در نواحی 

شرکت هاي سازنده معموال هوك را در اندازه هاي بزرگسال می سازنند، مگر اینکه سفارش هوك مخصوص کودك داده 
(متشکل از تیوب  BTEشود. هوك کودك ت استقرار مناسب سمعک را بر روي گوش او تضمین می کند. تیوب هاي سمعک 

                                                           
۲٤- Sound bore 
25- Occlussion Effect (OE) 
26- Reacl Ear to Coupler Difference (RECD) 
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ناشی از تشدید را به پاسخ فرکانسی سمعک اضافه می کند. این قله ها ممکن است رسیور، هوك و تیوب قالب) قله هاي 
سمعک  27باعث افزایش احتمال فیدبک صوتی شده و تنظیمات حداکثر خروجی سمعک را نیز تغییر دهد و در نتیجه، سرماند

ر شدن پاسخ فرکانسی می (فاصله ي بین سطح شدت گفتار و سطح اشباع سمعک) کاهش می یابد. هوك دمپردار باعث هموا
شود. تغییر هوك از حالت بزرگسال به کودك باعث تغییر پاسخ فرکانسی سمعک خواهد شد. هر گونه تغییري در مجراي 

 صوتی نیاز به این دارد که اندازه گیري گوش واقعی دوباره تکرار شود.

د اتصاالت بین قالب هاي معمول بالینی بایامکان جدا شدن قالب گوش از سمعک و بلعیده شدن آن وجود دارد. در ویزیت 
 گوش، تیوب، هوك و سمعک بررسی گردد.

 

 توصیه هایی براي شرایط یک قالب مناسب

 . به خاطر مساله ي رشد کودك، درباره ي تعویض قالب گوش باید محتاط و آماده بود.1

ره ي تجویزي است، براي فراهم کردن کامل به. در مواردي که هنوز قالب جدید آماده نشده و یا در مواردي که نیاز به  2
یستم هاي مدیریت سحذف مساله ي فیدبک، از مهار خودکار فیدبک استفاده شود. براي حذف فیدبک، به جاي استفاده از 
ذف فیدبکی استفاده حفیدبکی که میزان بهره را در یک یا چند ناحیه ي فرکانسی کاهش می دهند، ترجیحا از سیستم هاي 

 ی برند.ممیزان بهره را تا حد مورد نیاز کاهش نمی دهند و در عین حال، نوسان فیدبک را از بین  شود که

 . به دلیل محدودیت فضا در گوش و قالب کودك، باید درباره ي ونت با احتیاط برخورد شود.3

وردي به عنوان گزینه نین م. گاهی در کودکان، تنها راه حذف کامل فیدبک استفاده از ریموت میکروفن می باشد. وقتی چ4
فن به دهان کودك، ي دایمی در نظر گرفته می شود، باید نهایت احتیاط را داشت چون که به خاطر نزدیک نبودن میکرو

یکروفن در نزدیکی دهان ممکن است او صداهاي گفتاري و غان و غون خودش را نشنود. بنابراین تا حد امکان، باید ریموت م
 کودك نصب گردد.

پرده ي گوش می  طول مجراي قالب بلند و در عین حال راحت باعث کاهش اثر انسداد و نیز کاهش حجم بین قالب و. 5
 شود که این امر موجب افزایش خروجی سمعک در فضاي باقیمانده می گردد.

 باشد. چک می. علت مخالفت با حالت شیپوري برعکس در قالب، تنگ تر شدن انتهاي مجراي صوتی در قالب هاي کو6

 ، از هوك کودکان استفاده شود.BTE. براي استقرار بهتر سمعک 7

 . براي هموار کردن پاسخ فرکانسی سمعک، از هوك دمپردار استفاده شود.8

                                                           
27- Headroom 
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 جمع بندي شواهد مربوط به شرایط یک قالب مناسب

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
ویض به خاطر مساله ي رشد کودك، درباره ي تع 1

 قالب گوش باید محتاط و آماده بود
واقعیت 
 فیزیکی

  EF/EV  

به خاطر فیدبک و در حین انتظار براي قالب جدید  2
 ، باید مهار خودکار فیدبک را در نظر گرفت.

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV 
 
 

 

به دلیل محدودیت فضا در گوش و قالب کودك،  3
 .باید درباره ي ونت با احتیاط برخورد شود

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV  

 براي حذف کامل فیدبک در کودکان ممکن است 4
ریموت میکروفن در نظر گرفته شود. در چنین 
وضعیتی، باید دقت داشت که کودك قادر به 
شنیدن گفتار یا غان و غون خودش نمی باشد و 
باید ریموت میکروفن تا حد امکان در نزدیکی 

 دهان او قرار داده شود.

ت واقعی
 اکوستیکی 

  EF/EV  

در بزرگساالن، بعضی از اثرات منفی انسداد را می  5
توان با طوالنی تر کردن قسمت مجراي قالب 

 کاهش داد.

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV  

از ایجاد حالت شیپوري برعکس در قالب باید تا  6
حد امکان دوري گردد و به تنگ تر شدن سوراخ 

 ده و بررسی گردد. صوتی قالب نیز باید توجه ش

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV 
 
 

 

براي استقرار بهتر سمعک، هوك کودکان کمک  7
 کننده است.

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV  

هوك دمپردار باعث هموار شدن پاسخ فرکانسی  8
 می شود.

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV  
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 مالحظات ایمنی 4-4

 اطالعات زمینه اي

ن است با ویژگی هاي باید چند نکته و مورد را در نظر گرفت و به آن ها دقت داشت. این موارد ممکدر رابطه با سمعک 
 فیزیکی یا اکوستیکی سمعک در ارتباط باشد.

بیشتر در معرض  6خطر بلع باتري وجود دارد که باعث ایجاد مسمومیت و خفگی می شود. کودکان زیر سال  در باتري:
ي قفل دار نماید و باید به یی شناس باید در رابطه با خردساالن، توصیه به استفاده از در باترخطر بلع باتري هستند. شنوا

اید به ایشان تذکر دهد که والدین هشدار دهد که در صورت بلع باتري، به نزدیک ترین اورژانس بیمارستان مراجعه نماید و ب
 باتري نکنند.  در صورت بلع باتري، کودك را وادار به استفراغ و باال آوردن

کنترل معموالْ به  ولوم کنترل ممکن است به صورت چرخشی، دکمه اي یا حس گر لمسی باشد. نیاز به ولوم ولوم کنترل:
می آید. تنظیم ولوم  خاطر نوع طرحواره ي پردازشی سیگنال مورد استفاده در سمعک و بر اساس تجربه ي قبلی کاربر پیش

لوم تا اندازه اي که وکوتاه مدتی براي فیدبک ناشی از قالب نامناسب باشد، ولی کاهش کنترل همچنین می تواند راه حل 
م کنترل وجود داشته باعث به حداقل رسیدن فیدبک شود، می تواند موجب کاهش قابلیت شنیداري کلی سمعک گردد. اگر ولو

و یا اینکه  شته باشددارا  نترل و کار با آنباشد، شنوایی شناس باید تصمیم بگیرد که آیا کودك اجازه ي دسترسی به ولوم ک
ی خواهد داشت). این ترجیحا قفل گردد (و در این حالت، فقط شنوایی شناس و شاید والدین یا مراقب کودك به آن دسترس

مله ولوم کنترل و دکمه امکان در بیشتر سمعک ها وجود دارد که ویژگی هاي خاصی از آن ها فعال یا غیر فعال گردد، از ج
لی هدفش این باشد امه. شنوایی شناس ممکن است بخواهد ولوم کنترل را براي یک کودك خردسال غیر فعال کند، وي برن

 که این گزینه در سال هاي بعد که کودك بزرگ تر شد، فعال گردد.   

شده ي  پاسخ فرکانسی بهره و حداکثر خروجی سمعک باید مطابق با فرمول هاي تنظیمی و تجویزي منتشر تقویت زیاد:
مستقل، و به همراه میزان اختالف اندازه گیري شده ي گوش واقعی با کوپلر تنظیم شود (براي جزییات بیشتر در رابطه با 

RECD مراجعه شود). تنظیم با بهره ي زیاد ممکن است منجر به آسیب بیشتر به باقیمانده ي شنوایی گردد.  6-1، به بخش
یا باالتر)  dB HL 90کودك کم شنوایی عمیق (یعنی با آستانه هاي شنوایی تقریبا  به ویژه، خروجی زیاد ممکن است براي

را از طریق اندازه  TTS(28آسیب رسان باشد. اگر به وجود تقویت زیاد شک می رود، توصیه می شود که تغییر موقتی آستانه (
ایش کرد. وقتی اندازه ي آستانه، بیشتر از گیري آستانه هاي ادیومتري در یک روز قبل و یک روز بعد از استفاده ي سمعک پ

dB 5  تغییر کند، آنگاه این امر نشانه ي تقویت زیاد است. وقتی سمعک ها بر اساس فرمول هاي تجویزي مستقلی تنظیم
شوند و نیز از پردازش سیگنال غیرخطی استفاده گردد و سطوح شنوایی کاربر، کمتر از محدوده ي شدید تا عمیق باشد (به 

ان بهره ي کمتري نیاز باشد)، در این حالت بعید است که خروجی سمعک فراتر از حدود ایمنی باشد. اهداف تجویزي درجه میز
اي از احتیاط را دارند که براي خروجی ها در نظر گرفته و گنجانده شده است. همچنین توصیه نمی شود که سمعکی با حداکثر 
                                                           

28- Temporary Threshold Shift (TTS) 
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، چون که این مساله ممکن است باعث کاهش سرماند و درنتیجه، باعث افزایش خروجی کمتر از حالت تجویز شده تنظیم شود
 نسبت تراکم مورد نیاز شود.

براي اطمینان یافتن از آمادگی والدین از لحاظ فنی و عاطفی در  آموزش و دلواپسی والدین و استفاده از سمعک:
خردسال نیاز به مشاوره و هدایت موثر آنان  خصوص فراهم آوردن حمایت هاي آنها از استفاده ي سمعک توسط کودکان

است. نیاز به حمایت در شکل هاي مختلف (مثال در زمینه ي گذاشتن و برداشتن سمعک، هدایت و مشاوره درخصوص انتظار 
از نحوه ي رشد مناسب کودك) است تا بدین وسیله با خانواده ها کار گردد و استفاده ي مناسبی از سمعک در محیط ها و در 
مراحل رشدي مختلف صورت پذیرد. والدین کودکان کم شنوا ممکن است نگرانی هایی را در زمان تجویز و تنظیم سمعک 
در ارتباط با نحوه ي نگهداري سمعک، ظاهر آن و مزایاي بالقوه ي آن از خود بروز دهند. والدین ممکن است در اثر تجویز و 

آن اضطرابی است که مربوط به مرحله ي تشخیص و شناسایی کم  تنظیم سمعک مضطرب شوند و این اضطراب جداي از
شنوایی است. تدوام استفاده از سمعک در بین خانواده ها، محیط ها، و در درجات مختلف کم شنوایی و مراحل رشدي گوناگون 

 فرق دارد.   

ی کند (به خاطر مجموع اثر ایجاد م dB 30تا  25وقتی سمعک کار نکند، افت شنوایی کلی از حدود  کار نکردن سمعک:
از بین رفتن تشدید مجراي گوش باز و کاهش ایجاد شده از سوي قالب گوش). این میزان برابر با آن میزان کاهندگی است 
که از سوي وسایل مربوط به کاهش نویز ایجاد می شود و بیانگر افت بارز صدا در مقایسه با شرایط شنیداري تقویت نشده و 

براي اطمینان از عملکرد درست سمعک ها نیاز به بررسی هاي منظم و دوره اي از سوي مراقب یا والدین  تقویت شده است.
 کودك می باشد.

باید از این مساله اطمینان داشت که مهارت هاي الزم درباره ي نحوه ي بررسی و پایش عملکرد سمعک و نحوه ي رفع 
داده شده و آنان آن ها را یاد گرفته باشند. نحوه ي تحقق این اهداف  مشکالت ایجاد شده در آن به خوبی به والدین آموزش

در بین مراقبین و والدین کودکان و محیط هاي شنیداري گوناگون و نیز در رابطه با توانایی ها و تفاوت آن ها در زمان هاي 
یا والدین کودك فقط صداي  مختلف فرق می کند. اگر بدون ارایه ي اطالعات پشتیبان (همچون اطالعات کتبی)، مراقب

سمعک را از لحاظ شنیدن بررسی کنند، ممکن است اطمینان کافی از عملکرد سمعک حاصل نشود. در رابطه با نحوه ي 
 بررسی روزانه ي سمعک و صداي آن، والدین ممکن است نیاز به استفاده از مطالب کتبی داشته باشند. 

تهیه ي قالب اولیه از گوش چندین خطر را با خود  از تماس آن: قالب اولیه ي گوش و عفونت هاي پوستی ناشی
به همراه دارد که عبارت هستند از: انباشتگی جرم گوش، آسیب به مجرا و پرده ي گوش، تزریق مواد به درون فضاي گوش 

ی از مواد مربوط به میانی یا درماتیت پوستی ناشی از نوع مواد مصرف شده براي تهیه ي قالب اولیه ي گوش. به عالوه، بعض
ساخت قالب هاي گوش یا پوسته ي سمعک خطر درماتیت را به همراه دارند. براي جلوگیري از قرارگیري مجدد فرد در معرض 
مواد آلرژي زا، باید قبل از تهیه ي قالب اولیه ي گوش، در رابطه با تاریخچه و سابقه ي واکنش هاي پوستی فرد پرس و جو 

ه کمتر آلرژي زا هستند، می تواند در جلوگیري از اکثر واکنش هاي پوستی، و نه در همگی موارد، کمک کرد. انتخاب موادي ک
کننده باشد. بیمارانی که سابقه ي پیشینی از ناهنجاري هاي گوش دارند، بیشتر در معرض خطر عواقب ناشی از روند قالب 
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لیه ي گوش ممکن است خطر درماتیت وجود داشته باشد. گیري اولیه ي گوش هستند. همچنین در اثر استفاده از قالب او
 میزان و شدت این خطر، بسته به نوع مواد مصرفی و میزان حساسیت بیماران متفاوت است.

 

 توصیه ها براي مالحظات ایمنی

 .  براي کاهش خطر و احتمال بلعیده شدن باتري از سوي کودك، از در باتري هاي قفل دار استفاده شود.1

م کنترل غیر فعال یا قفل شود و یا از تراکم محدوده ي پویاي وسیع استفاده شود تا بدین وسیله نیاز به دستکاري ولوم . ولو2
 کنترل براي تنظیم قابلیت شنیداري و نیز براي راحتی فرد برطرف گردد.

تقویت اضافه، باید در  . از فرمول هاي تجویزي استفاده شود که معتبر و مخصوص کودکان هستند و براي جلوگیري از3
 ) در نظر گرفته شود. RECDهنگام تجویز میزان بهره و خروجی، اختالف بین گوش واقعی و کوپلر (

 ) بررسی و پایش گردد.TTS. در صورت شک به مساله ي تقویت اضافه، تغییر موقتی آستانه (4

 .. با مشاوره و آموزش تالش گردد تا از اضطراب والدین کودك کاسته شود5

. براي اطمینان یافتن والدین یا مراقب کودك از عملکرد درست سمعک، ابزارها و آموزش هاي الزم در این زمینه در اختیار 6
 آنان قرار داده شود.

. براي به حداقل رساندن میزان وقوع درماتیت ناشی از مواد قالب اولیه و یا مواد قالب نهایی گوش، واکنش هاي پوستی 7
 تجو و کنکاش گردد.قبلی بیمار جس

 

 جمع بندي شواهد مربوط به مالحظات ایمنی

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
واقعیت  استفاده از قفل در باتري 1

 فیزیکی
  EF/EV  

واقعیت  غیر فعال کردن یا قفل کردن ولوم کنترل 2
 اکوستیکی

  EF/EV 
 
 

 

استفاده از فرمول تجویزي مستقلی که براي  3
جلوگیري از تقویت اضافه، اختالف گوش واقعی با 
کوپلر را در هنگام تجویز میزان بهره یا خروجی 

 براي کودك در نظر می گیرد. 

1 
 
2 
 

4 
 
4 
 

D 
 

D 
 

D 

EF 
 

EF 
 

EV 
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3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

4 
 
4 
 
5 
 
3 
 
3 
 
3 
 
4 

 
D 
 

D 
 

B 
 

B 
 

B 
 

C 

 
EV 

 
EV 

 
EF 

 
EF 

 
EV 

 
EV 

یت اضافه، میزان در صورت شک به قضیه ي تقو 4
TTS .را پایش شود 

7  3 B EV  

تالش براي کاهش اضطراب والدین یا مراقب  5
 کودك از طریق مشاوره و آموزش

10 
 

11 
 

12 

4 
 
4 
 
4 

C 
 

C 
 

C 

EV 
 

EV 
 

EV 

 

فراهم آوردن ابزارها و دستورات الزم و قرار دادن  6
آن ها در اختیار والدین یا مراقب کودك در زمینه 

 ن از عملکرد درست سمعک هاي اطمینا

13 
 

14 

4 
 
6 

C 
 

C 

EV 
 

EV 

 

شناسایی سابقه ي واکنش هاي پوستی براي به  7
حداقل رساندن میزان وقوع درماتیت ناشی از قالب 

 اولیه یا قالب نهایی گوش

واقعیت 
 اکوستیکی

15 B EV  
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 . ویژگی ها و پردازش سیگنال5

 هدف

شنوایی شناس درمان توانبخشی را براي کودك کم شنوا اغلب با انتخاب تقویت مناسب آغاز می کند. این فرایند شامل 
متناسب سازي و هماهنگ سازي ویژگی هاي پردازشی سیگنال مطابق با نیازهاي شنیداري کودك می باشد. شناسایی نیازهاي 

کی بر اساس میزان، الگو و نوع کم شنوایی و نیز بر اساس مالحظات مربوط به محیط شنیداري و عوامل شنیداري هر کود
اقتصادي و خانواده خواهد بود. انتخاب ویژگی هاي مناسب و معتبر پردازش سیگنال براي هر فردي جزو مهمترین مساله می 

 باشد. 

 

 نیازهاي اصلی براي پردازش صوتی سیگنال در سمعک

 معک نباید اعوجاج اضافه داشته باشد.. س1

. سمعک باید امکان شکل دهی فرکانسی مناسب را فراهم سازد تا بتوان نیازهاي تجویزي مربوط به الگوي کم شنوایی را 2
 برآورده ساخت.

براي ورودي  . سمعک باید از تراکم دامنه اي استفاده کند تا انعطاف پذیري الزم را در زمینه ي بازسازي قابلیت شنیداري3
 هایی با سطح شدت پایین فراهم سازد و در عین حال، راحتی فرد را در ورودي هایی با سطح شدت باال حفظ کند.

. محدودکننده ي خروجی باید به درستی تنظیم شده باشد تا از قرارگیري در معرض صداهاي بلند جلوگیري گردد و در عین 4
 یزان خود برسد.حال، اعوجاج الکترواکوستیکی به حداقل م

 

 توصیه هایی براي پردازش صوتی سیگنال در سمعک

تا زمانی که داده هاي کافی به دست نیامده اند، در هنگام تجویز و تنظیم سمعک براي کودکان و نوزادان باید هر کدام از 
 فنون پردازشی زیر به گونه اي در نظر گرفته شوند که براي کودك مفید و بهتر باشد.

سمعک باید از یک رویکردي براي تراکم دامنه اي استفاده کند. همچون بزرگساالن، تجویز  در محدوده ي پویا:تراکم . 1
میزان بهره در کودکان باید به گونه اي باشد که محدوده اي از سطوح شدت ورودي ها به اندازه ي کافی متراکم شوند تا 

سازي قابلیت شنیداري براي گفتار آرام صورت پذیرد. در برآورد حساسیت به صداهاي بلند اصالح گردد و در عین حال، باز
ساختن این نیازها، انتخاب ویژگی هاي تراکمی باید به صورتی باشد که عالیم گفتاري در کمترین حد خود تغییر یابند. تجویز 

 سایل فوق باشد.میزان بهره براي کودکان باید بر اساس رویکرد تجویزي مستقلی انجام شود که در برگیرنده ي م
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در سمعک هایی که به صورت دیجیتالی برنامه ریزي می شوند، حداقل نیاز به سمعکی با چهار  باندهاي نرم افزاري:. 2
تا هفت باند تنظیمی (گزینه هاي تنظیمی دستی در نرم افزار) است. انتظار آن می رود که این امر باعث شود شکل فرکانسی 

ه بیشتر نیازها در زمینه ي الگوي ادیوگرامی برآورده گردد. افزایش تعداد باندها به بیشتر از هفت کافی فراهم آید و بدین وسیل
باند، نباید به عنوان عیب در نظر گرفته شود. سیستم همچنین باید انعطاف پذیري کافی در رابطه با رشد کودك، احتمال بدتر 

کل فرکانسی را داشته باشد (مثال در برخی از مجراهاي بزرگ یا در شدن یا نوسان آستانه هاي شنوایی و هر گونه تغییر در ش
 هنگام افزایش قطر ونت ممکن است نیاز به افزایش میزان بهره ي تجویز شده باشد).

براي تحقق و مدیریت قابلیت شنیداري در هر فرکانس خاصی باید تراکم چند کاناله انتخاب گردد.  باندهاي تراکمی:. 3
انال ها به بیشتر از یک کانال ممکن است باعث افزایش قابلیت شنیداري (بر طبق پیش بینی هاي به عمل افزایش تعداد ک

آمده در زمینه ي قابلیت شنیداري از سوي مدل هاي پیش بینی کننده)، به ویژه براي ادیوگرام هاي شیب دار شود، اما ممکن 
. عیب مربوط به تعداد زیاد کانال ها، با افزایش نسبت تراکم است باعث کاهش تمایز صداها بر اساس شکل طیفی آن ها شود

 به کار گرفته شده بیشتر می شود. 

محدودکننده ي خروجی باعث محدود شدن بیشترین خروجی سمعک می شود. این نوع  محدودکننده ي خروجی:. 4
اثر قرارگیري در معرض صداهاي بلند  محدود کردن، از ناراحتی فرد جلوگیري کرده و همچنین مانع تغییر آستانه ي فرد در

می شود. کیفیت صوتی سمعک هایی که داراي محدودکننده ي خروجی هستند، در مقایسه با سمعک هایی که بیشترین 
خروجی خود را از طریق برش قله اي کنترل و محدود می کنند، بهتر است. در بزرگساالن اثبات شده که تجویز نامناسب 

 (بیش از حد پایین یا بیش از حد باال) باعث کاهش بازشناسی گفتار می شود.محدودکننده ي خروجی 

این انتظار می رود که تبسیط در ورودي هایی با سطح شدت پایین  تبسیط در ورودي هایی با سطح شدت پایین:. 5
شدت پایینی دارند. باعث بهبودي راحتی فرد شود و این کار به خاطر کاهش قابلیت شنیداري صداهاي محیطی است که سطح 

شواهدي در دست است مبنی بر این که اگر آستانه ي تبسیط خیلی باال باشد، قابلیت شنیداري گفتارِ آرام کاهش می یابد. 
بنابراین تجویز تبسیط در کودکان باید با در نظر گرفتن این امر صورت پذیرد که فراهم آوردن راحتی فرد در محیط هاي آرام 

 ینه ي پردازشی تبسیط ممکن است تاثیر منفی بر روي قابلیت شنیداري گفتارِ آرام داشته باشد. با استفاده از گز

) باعث بهبودي قابلیت شنیداري Hz 9000افزایش پهناي باند فرکانس باال (تا  افزایش پهناي باند فرکانس باال:. 6
اي بازشناسی بیانات و گفته هاي جمع صداهایی همچون /س/ می شود و این صدایی است که عالمت ضروري و مهمی بر

، شنوایی شناس نباید آن نباید افزایشعملکرد فرد ، کارگیري تقویت فرکانس باال ی که بادر زبان انگلیسی می باشد. در صورت
 را به عنوان کاهش عملکرد فرد در نظر بگیرد.

ود دارند، اثرات بسیار متفاوتی بر فنون خاصی که براي پایین آوردن فرکانس وج فنونی براي پایین آوردن فرکانس:. 7
روي طیف گفتاري تقویت شده دارند. هنوز موارد بالینی مربوط به این گونه تفاوت ها شناخته نشده است. شواهدي وجود دارد 
مبنی بر اینکه پایین آوردن فرکانس ممکن است باعث بهبودي روند تشخیص و بازشناسی همخوان هاي فرکانس باال در 
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د که در فرکانس هاي باال کم شنوایی از حدود متوسط تا عمیق دارند. همچنین داده هایی مبنی بر این امر وجود کودکانی شو
دارد که عادت پذیري به تقویت از نوع فرکانس پایین آورده شده ممکن است باعث افزایش میزان پذیرش و عملکرد فرد در 

ود. تنظیم هر گونه الگوریتم مربوط به پایین آوردن فرکانس باید همراه هنگام استفاده از شیوه ي خاصی از این نوع فناوري ش
با تایید نهایی رفتاري باشد. پایین آوردن فرکانس را باید به عنوان شکلی از اعوجاج در نظر گرفت که عمدا در مسیر تقویتی 

از ارزیابی نتایج آن به گونه اي باشد که فرد با ایجاد می شود. باید روند تنظیم ظریف با استفاده از تایید فنی و نیز با استفاده 
کمترین اعوجاج، به صداهاي فرکانس باال دسترسی پیدا کند. تا زمانی که تایید الکترواکوستیکی حاکی از این است که امکان 

 فعال شود.  شنیده شدن فرکانس هاي باال از طریق شیوه هاي تقویتی مرسوم وجود دارد، فناوري پایین آوردن فرکانس نباید

این یک واقعیت اکوستیکی است که مهار فیدبک، نوسان فیدبک (یعنی سوت زدن سمعک) را کاهش می  مهار فیدبک:. 8
دهد. کاهش فیدبک باعث می شود تا امکان تعبیه ي ونت هاي بزرگتر فراهم آمده و نیز فاصله ي زمانی براي نیاز به تهیه 

ام کلیه ي اندازه گیري ها در هنگام تایید فنی سمعک باید الگوریتم مهار فیدبک آن ي قالب جدید افزایش یابد. قبل از انج
فعال گردد چون که معموال شرکت هاي سازنده میزان بهره ي موجود را در هنگام فعال سازي الگوریتم مهار فیدبک محدود 

 می کنند.

صیه نمی شود. استفاده از این ویژگی ممکن استفاده ي تمام وقت از پردازش جهت دار تو میکروفن هاي جهت دار:. 9
است براي کودکان توصیه شود، هر چند که محیط هاي شنیداري معمولی وجود دارند که استفاده از فناوري جهت دار در آن 
شرایط مطلوب نیست. جهت داري ممکن است باعث کاهش قابلیت شنیداري صداي گویندگانی شود که در محور دریافت آن 

ند، ممکن است باعث محدودیت کودك در شنیدن صداهاي بیشتر و یادگیري مرتبط با آن شود. از طریق فناوري قرار ندار
تطابقی میکروفن جهت دار ممکن است مزایاي جهت داري اضافه و بارزي، هر چند اندك، حاصل آید. این نوع فناوري در 

 بزرگساالن هیچ عواقب منفی بارزي ندارد. 

را در نظر گرفت که بسته به اینکه کدامیک از حالت هاي جهت دار و همه جهته می تواند بیشترین  . باید سمعک هایی10
نسبت سیگنال به نویز را فراهم آورد، به صورت خودکار بین این حالت ها تغییر وضعیت دهند. اگرچه این مسولیت شنوایی 

وستیکی محیط آموزشی کودك را بشناسد تا بدین شناس است که عوامل مربوط به تغییر وضعیت خودکار و نیز شرایط اک
 وسیله انتظارات معقول و مناسبی از نحوه ي تغییر وضعیت خودکار سمعک در این شرایط براي کودك فراهم آید. 

. در بعضی موارد، حالت همه جهته ي ثابت ممکن است نسبت به حالت جهت داري خودکار ترجیح داده شود. همه ي 11
به نحو مناسبی تجویز شده باشد، این  FMدانست. وقتی سیستم هاي  FMرا باید کاندیداي سیستم هاي کودکان کم شنوا 

نوع سیستم ها باعث بهبودي نسبت سیگنال به نویز تا حدي می شود که مشابه با حالت میکروفن جهت دار و یا بیشتر از آن 
 است.

ی کاهش دیجیتالی نویز فعال شود، شنوندگان بزرگسال از انتظار آن می رود که وقتی ویژگ کاهش دیجیتالی نویز:. 12
نویز کمتر آزار دیده و میزان باالتري از نویز زمینه را بپذیرند. به طور میانگین، این انتظار نمی رود که کاهش دیجیتالی نویز 
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لی نویز باید بر اساس شناخت تاثیر منفی بر روي توانایی کودکان در بازشناسی گفتار داشته باشد. تجویز ویژگی کاهش دیجیتا
و درك کامل نحوه ي تغییر رفتار الکترواکوستیکی این فناوري و تاثیر آن بر روي نحوه ي تقویت صورت پذیرد و همچنین 
باید به این امر توجه داشت که راحتی فرد یا پذیرش نویز زمینه با این نوع فناوري ممکن است تاثیر منفی بر روي میزان 

 ري گفتار داشته باشد.   قابلیت شنیدا

 

 جمع بندي شواهد مربوط به پردازش سیگنال

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
فرمول هاي تنظیمی نقطه ي آغازینی را براي  1

مقادیر بهره ي هدف در چندین سطح شدتی 
 فراهم می کنند

8 
 

11 
 

27 

3 
 
4 
 
2 

C 
 

C 
 

C 

EV 
 

EF 
 

EF 

 بزرگسال
 

 بزرگسال

کم به کار گرفته در محدوده ي پویا باعث ترا 1
بهبودي قابلیت شنیداري گفتارِ آرام می شود و در 

 عین حال، راحتی فرد حفظ می شود

9 
 

10 

3 
 
3 

B 
 

C 

EF 
 

EF 

 

وجود حداقل هفت باند تنظیمی باعث شکل دهی  2
مناسب و کافی پاسخ فرکانسی تقویتی و متناسب 

 با الگوهاي ادیومتري می شود.

1 3 C EF بزرگسال 

تفاوت هاي بازشناسی گفتار با افزایش تعداد کانال  3
هاي تراکمی ارتباط دارد، اما بعضی آزمایشات 
نشان داده اند که با افزایش تعداد کانال هاي 
تراکمی، هیچگونه افزایشی در میزان بازشناسی 

 گفتار رخ نمی دهد.

33 4 C EF  

ش   محدودکننده ي تراکمی در مقایسه با بر 4
 اي باعث حفظ کیفیت صدا می شود.قله

37 4 C EF بزرگسال 

تبسیط ممکن است سبب کاهش قابلیت شنیداري  5
گفتارِ آرام و نیز باعث کاهش بازشناسی بخش 

 هاي آرام گفتار شود.

4 
 

32 

3 
 
3 

B 
 

C 

EF 
 

EF 

 بزرگسال
 

 بزرگسال
قابلیت شنیداري فرکانس هاي باال تاثیر مثبتی در  6

بازشناسی کودکان در همخوان هاي توانایی 
 فرکانس باال دارد.

12 
 

28 

3 
 
3 

B 
 

B 
 

EF 
 

EF 
 

 



35 
 

 
29 

 
3 

B EF 

پایین آوردن فرکانس یک نوع اعوجاج اکوستیکی  7
است که در صورت تجویز مناسب ممکن است 
باعث دسترسی کودك به فرکانس هاي باالیی 
شود که کم شنوایی غیر قابل تقویتی در آن 

 جود دارد.فرکانس ها و

2 
 
6 
 

23 
 

34 
 

35 

3 
 
3 
 
3 
 
2 
 
3 

B 
 

B 
 

C 
 

A 
 

B 

EF 
 

EF 
 

EF 
 

EF 
 

EV 

 بزرگسال

پایین آوردن فرکانس باعث بهبودي بازشناسی  7
همخوان ها در عده اي از کودکان و بزرگساالن 
می شود که کم شنوایی از حدود متوسط تا عمیق 

 دارند.

2 
 
6 
 

23 
 

35 

3 
 
3 
 
3 
 
3 

B 
 

B 
 

C 
 

B 

EF 
 

EF 
 

EF 
 

EV 

 بزرگسال

با کسب تجربه ي شنیداري و تربیت شنوایی،  7
توانایی کودکان و بزرگساالن در زمینه ي 
بازشناسی همخوان ها در اثر به کارگیري فناوري 

 پایین آوردن فرکانس بهبود خواهد یافت.

2 
 

23 
 

35 

3 
 
3 
 
3 

B 
 

C 
 

B 

EF 
 

EF 
 

EV 

 بزرگسال

مهار فیدبک محدودیت هایی که الگوریتم هاي  8
در هنگام فعال شدن، بر روي میزان بهره ي 
سمعک اعمال می کنند ممکن است باعث کمتر 

 شدن محدوده ي تقویتی سمعک شود.

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV  

سمعک هاي جهت دار باعث بهبودي درك گفتار  9
 بزرگساالن در بعضی از شرایط نویزي می شوند. 

3 
 

13 
 

15 

1 
 
3 
 
3 

A 
 

C 
 

C 
 

C 

EF 
 

EF 
 

EF 
 

EF 

 بزرگسال
 

 بزرگسال
 

 بزرگسال
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22 

 
23 

 
24 

 
31 

 
36 

 
واقعیت 

 اکوستیکی

 
3 
 
4 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 

 
C 
 

C 
 

C 
 

C 
 
 

 
EF 

 
EF 

 
EV 

 
EF 

 
 

 
 بزرگسال

 
 بزرگسال

 
 بزرگسال

 
 بزرگسال

 
 بزرگسال

درصد از  40کودکان چهار ماهه می توانند در  9
سمت موارد صوتی موجود در منزل، سر خود را به 

منبع صوتی مورد عالقه ي خود بچرخانند. 
 کودکان این مطالعه سمعک نزده بودند.

5 4 B EV  

کودکان در شرایط صوتی مشابه مدرسه، مزیت  9
جهت داري بارزي را در هنگام قرارگیري سیگنال 
مورد عالقه در جلوي آن ها نشان می دهند. وقتی 
 سیگنال مورد عالقه در پشت آن ها قرار داشته
باشد، درك گفتار اندازه گیري شده ي آنان تحت 
تاثیر قرار می گیرد و میزان سختی احساس شده 
و بیان شده از سوي خود آنان نیز افزایش می یابد. 
اگر سمعک در چنین شرایطی به صورت خودکار 
به حالت پردازشی همه جهته تغییر وضعیت ندهد، 
باید بیشتر نگران این گونه سختی ها بود. 

اهدي از کودکان در این زمینه وجود دارد که شو
کودکان حتی در شرایط انحرافی نیز می توانند 

 نحوه ي گوش دادن به گفتار را یاد بگیرند.
در کودکان، مزیت ناشی از میکروفن هاي جهت 
دار در زمینه ي بازشناسی گفتار معموال کمتر از 
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آن مزیتی است که در هنگام استفاده از فناوري 
FM ب می گردد.  کس 

مزایاي اضافی اندکی، ولی بارز، در ارتباط با  9
فناوري جهت دار تطابقی وجود دارد و تا این تاریخ، 
هیچ عواقب منفی بارزي در ارتباط با پردازش 

 یافت نشده است.جهت دار تطابقی در بزرگساالن 

13 3 C EF بزرگسال 

استفاده از ویژگی کاهش دیجیتالی نویز باعث می  10
شود آزار ناشی از نویز براي بزرگساالن کمتر شود 
و در عین حال، آنان براي شنیدن صداها کمتر 

 دچار زحمت و تالش شنیداري شوند.
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 بزرگسال
به طور میانگین، ویژگی کاهش تطابقی نویز تاثیر  10

 منفی بر روي توانایی بازشناسی گفتار ندارد.
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 . تنظیم / تایید6

 تنظیم الکترواکوستیکی سمعک 1-6

 هدف

که رویکرد تنظیم و تایید به صورت یک فرایند در نظر گرفته شود و فقط به صورت  هدف این بخش از فرایند تنظیم این است
یک اتفاق و کار ساده محسوب نگردد و اتخاذ چنین رویکردي در زمینه ي تنظیم مطلوب سمعک براي کودك الزم و ضروي 

آینده در سمعک و مقایسه ي  است. روند تایید همچنین نقش اساسی در نشان دادن تغییرات اساسی ایجاد شده ي احتمالی
 آن ها با نتایج پیشین دارد.

 

 توصیه هایی براي تنظیم / تایید

در هنگام تایید سمعک کودکان، به جاي استفاده از رویکردهاي تجویزي خاص شرکت سازنده، باید  شیوه هاي تجویز:. 1
ز شیوه هاي تنظیمی استفاده کرد که نیازهاي از اهداف تجویزي معتبر و متمرکز بر کودکان، داده هاي هنجار و آن دسته ا

رشدي و شنیداري خاص کودکان را در نظر می گیرند. جمعیت بزرگسال و کودك در موارد تجویزي سمعک، همچون میزان 
بهره، میزان خروجی و پردازش سیگنال متفاوت از همدیگر هستند. شرکت هاي سازنده ي سمعک معموال مقادیر تجویزي 

ه می کنند که براي استفاده ي اختصاصی سمعک هاي خود شرکت می باشد. چنین مقادیر تجویزي معموال خاصی را ارای
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براي کودکان فراهم نشده و بیشتر براي استفاده ي بزرگساالن ایجاد شده اند. همچنین نوع مالحظات این گونه شرکت ها 
وت بارزي درخصوص میزان بهره و خروجی در بین درخصوص کودکان معلوم نیست. این مساله نشان داده شده است که تفا

مقادیر تجویزي شرکت هاي مختلف، حتی براي یک ادیوگرام یکسان، وجود دارد. مطالعات مربوط به تایید نهایی حاکی از 
تنظیم شود و از  30NALو  29DSLاین است که وقتی سمعک ها با استفاده از اهداف تجویزي مستقلی همچون فرمول هاي 

دازه گیري گوش واقعی و پروب میکروفن کنترل و بررسی گردد، میزان بازشناسی گفتار در شرایط صوتی واقعی و طریق ان
 کنترل شده در حد باال خواهد بود.

داري گفتار تخمین زده پاسخ سمعک باید با انواع سطوح شدت ورودي اندازه گیري شود تا قابلیت شنی شیوه هاي تایید:. 2
 .اطمینان حاصل گردد که حداکثر خروجی سمعک بیشتر از سطوح تجویز شده نباشد شود و از این مساله

 براي تایید سمعک درکودکان، دو گزینه وجود دارد:

خروجی سمعک در گوش کودك و با  – REAR(31. اندازه گیري هاي پروب میکروفنی پاسخ تقویت شده ي گوش واقعی (1
شود. این گزینه در مقایسه با اندازه گیري هاي شبیه سازي شده ي تقویتی  استفاده از یک پروب میکروفن اندازه گیري می

میلی متر  35گوش واقعی، گزینه ي بهتري براي تجویزهاي باز و براي کودکانی است که طول قالب گوش آنها بیشتر از 
ت میانگین و حداکثر نیست. پاسخ سمعک باید براي انواعی از سطوح شدت ورودي، حداقل براي ورودي گفتار با سطح شد

 خروجی سمعک، اندازه گیري شود.

گین یا اندازه گیري شده ي . اندازه گیري شبیه سازي شده ي پاسخ تقویتی گوش واقعی در کوپلر با استفاده از مقادیر میان2
استفاده  RECDان اندازه گیري می شود. از میز cc 2). خروجی سمعک در کوپلر RECDاختالف بین کوپلر و گوش واقعی (

جویزي نمایش داده در گوش کودك تبدیل شود تا مقادیر ت SPLمی شود تا اندازه گیري هاي کوپلري به مقادیر تخمینی 
باز، در مواردي که امکان  وشده، درست باشند. این گزینه براي این گونه تجویزها در نظر گرفته می شود: تجویزهاي ونت دار 

ندازه گیري گوش واقعی دون فیدبک وجود ندارد، و براي نوزادان و خردساالنی که در اانجام اندازه گیري گوش واقعی و ب
 همکاري نمی کنند. 

 

شنوایی شناس در هنگام تعیین اینکه از چه شیوه اي براي تایید استفاده کند، باید عوامل متعددي را در نظر بگیرد. در کودکان، 
اندازه گیري شده می تواند خیلی عملی تر از  RECDواقعی با استفاده از اندازه گیري هاي شبیه سازي شده ي تقویتی گوش 

اندازه گیري مستقیم پاسخ تقویت شده ي گوش واقعی باشد، چون که آن فقط یک بار اندازه گیري می گردد و به کمترین 
رد استفاده براي تایید همکاري کودك نیاز دارد و تحت تاثیر حرکت سر کودك نیست. از آنجا که سطح شدت سیگنال هاي مو

                                                           
۲۹- Desired Sensation Level (DSL) 
۳۰- National Acoustic Labratories (NAL) 
31- Real Ear Aided Response (REAR) 
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خردساالن شود، اندازه گیري کوپلري و شبیه در استارتل پاسخ است باعث بروز سمعک، باال است و ممکن  حداکثر خروجی
ممکن است به اندازه گیري حداکثر خروجی گوش واقعی ترجیح  RECDسازي شده ي حداکثر خروجی با استفاده از روش 

طع بالینی متکی بر تصمیم گیري بالینی مناسب و در نظر گرفتن پنج نکته در مق RECDداده شود. استفاده ي درست از روش 
 ي زیر است که مبتنی بر شواهد می باشد:

را اندازه گیري کرد و این را می توان به صورت معمول انجام داد. یک شیوه ي رایج براي  RECD. در اکثر موارد می توان 1
گوش اندازه گرفته شود و براي هر دو گوش و نیز در زمانی که قالب هاي این است که حداقل براي یک  RECDاندازه گیري 

که از یک گوش به دست آمده است ممکن است شاخص پیش بینی کننده  RECDگوش، جدیدتر می شوند، به کار برده شود. 
به جاي اندازه گیري گوش دیگر باشد. اگر امکان انجام چنین امري در مواردي وجود نداشته باشد،  RECDي خوبی از میزان 

پیش بینی شده براي هر سن و یا از مقادیري که به تازگی از گوش فرد  RECD، ممکن است از مقادیر RECDمقادیر جدید 
جدید  RECDجایگزین ممکن است نسبت به حالتی که  RECDاندازه گیري شده است استفاده شود. دقت این روش استفاده از 

را اندازه می گیرند، معموال گزارش می دهند  RECDباشد. شنوایی شناس هایی که همیشه میزان اندازه گرفته شود، پایین تر 
 درصد موارد، جرم گوش وجود دارد و یا اینکه کودك راضی به فرو بردن پروب در گوشش نیست. 30که در کمتر از 

 RECDولید می کنند). همچنین میزان بزرگتري را ت RECDبا سن تغییر می کند (گوش هاي کوچکتر مقادیر  RECD. میزان 2
، نحوه ي اتصال با گوش به وسیله ي سري هاي RECDبر اساس این مساله تغییر می کند که آیا در هنگام اندازه گیري 

و متناسب با هر  RECDفومی شکل است یا اینکه با قالب گوش صورت گرفته است. مقادیر پیش بینی شده ي مناسبی از 
 یی که براي کودکان و به صورت مستقل پدید و فراهم آمده اند، وجود دارد.سن در نرم افزارها

 

 در دو جا استفاده می شود: RECD. در فرایند تنظیم سمعک، از 3

i.  ازRECD  براي تبدیل آستانه ها به مقادیرSPL  و یا به مقادیرHL  معادل در بزرگسالی استفاده می شود و به همین
تقویتی هدف تاثیر می گذارد. این امر فقط براي ادیوگرام هایی انجام می شود که با دلیل، در محاسبه ي مقادیر 

گوشی داخلی به دست می آید. این محاسبات در نرم افزارهایی که به طور مستقل و با تمرکز بر روي کودکان 
 فراهم آمده است، به صورت خودکار انجام می شود.

ii.  ازRECD قادیر تقویتی هدف به مقادیر درون کوپلر و یا مجراي گوش استفاده براي تبدیل اندازه گیري ها یا م
می شود. این گونه تبدیل ها شامل عوامل دیگري همچون اثرات جایگاه میکروفن نیز می باشد و در سیستم هاي 
اندازه گیري گوش واقعی و در نرم افزارهایی که به طور مستقل و با تمرکز بر روي کودکان فراهم آمده است 

 نجانده شده است. گ
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در هنگام تنظیم سمعک، اثرات اکوستیکی صداي تقویت نشده اي که از طریق  RECD. در روش استفاده از اندازه گیري 4
 ونت به داخل مجراي گوش وارد می شود در نظر گرفته نمی شود.

 

سمعک، گوشی داخلی و مبدل هاي موجود در بین  RECDبه نوع مبدل بستگی دارد. به برخی از تفاوت هاي  RECD. میزان 5
اشاره شده است. وقتی گوش خیلی کوچک باشد و یا هوك به کار گرفته  RECDخاص هر سیستم اندازه گیري کننده ي 

 داراي فیلتر باشد، میزان این تفاوت ها اندك خواهد بود.

 

تفاده می کنند که در آن ها به صورت ) اسNALو  DSLبا توجه به همه ي این موارد، سیستم هاي تایید از مقادیر تجویزي (
براي هر سنی و متناسب با نحوه ي اتصال به گوش استفاده می گردد. شنوایی شناس با  RECDخودکار از مقادیر مناسب 

بهتر  RECDمی تواند صحت و درستی این فرایند را ارتقا بخشد. براي افزایش دقت اندازه گیري  RECDاندازه گیري میزان 
ن سیستم اتصالی مبدلی (قالب گوش یا فوم) استفاده شود که در روند اندازه گیري آستانه ي شنوایی استفاده شده است از هما

فراهم آید و این امر منجر به افزایش دقت در اهداف  SPLبه آستانه  HLاست تا بدین وسیله روند تبدیلی دقیقی از آستانه ي 
راهم می آید. این امر باعث می شود تخمین درست تري از خروجی سمعک ف SPLتقویتی می شود که بر اساس آستانه هاي 

در نزدیکی پرده ي گوش هر کودك به دست آید. این گونه تبدیل ها به صورت خودکار از سوي نرم افزارهاي تنظیمی سمعک 
 هستند صورت می گیرد. NAL-NL2یا  NAL-NL1یا  DSL v5که داراي فرمول هاي 

 

کودکان از شنوایی خود براي رشد و گسترش مهارت هاي ارتباطی استفاده می کنند  رکانس باال:قابلیت شنیداري ف .3
تا به یادگیري خود کمک کنند. کودکان معموال بیشتر وقت خود را صرف گوش دادن به گفتار کودکان دیگر و زنانی می کنند 

یت فراهم آوردن قابلیت شنیداري در نشانه هاي گفتاري که در مقایسه با گویندگان مرد، محتواي فرکانسی باالتري دارند. اهم
فرکانس باال براي کودکان بسیار زیاد است. کودکانی که از سمعک استفاده می کنند، نیاز به قابلیت شنیداري باالتري دارند و 

ک تجویز شده در آن وقتی قابلیت شنیداري فرکانس هاي باال براي آنها فراهم شود، سود بیشتري می برند. کودکانی که سمع
ها قادر نیست شنیدن کل مجموعه ي عالیم گفتاري را براي آن ها فراهم سازد، در معرض خطر نقایص تولید و یادگیري 
گفتار قرار دارند. کودکان در زمینه ي درك گفتار،  نیازهاي شنیداري متفاوتی، به ویژه در شرایط شنیداري سخت (سطح شدت 

 و یا بازآوا باشد) دارند.صدا کم باشد، محیط شلوغ 

 

تاثیر ویژگی ها و پردازش سمعک همچون میکروفن جهت دار، کاهش دیجیتالی نویز،  تایید ویژگی هاي پیشرفته: .4
مهار فیدبک و پایین آوردن فرکانس باید بر روي میزان قابلیت شنیداري بررسی و تایید گردد تا بدین وسیله مشخص گردد 
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اسب هستند. ویژگی هاي سمعک همچون میکروفن هاي جهت دار، کاهش دیجیتالی نویز، مهار که آیا این ویژگی ها من
فیدبک و پردازش سیگنال در زمینه ي پایین آوردن فرکانس مقبولیت همگانی دارند و براي کودکان استفاده می شوند. اگر 

ثیر آنها بر روي قابلیت شنیداري ارزیابی گردد. اگر این ویژگی ها براي کودکان به کار گرفته می شود، باید در فرایند تایید، تا
رویکرد پردازشی سیگنال شامل فعال سازي خودکار هر کدام از این ویژگی ها باشد، بررسی و تایید نحوه ي فعال شدن این 

ن گونه ویژگی ها ویژگی ها باید در روند کلی تایید گنجانده شود. در مطالعات مرور شده، شیوه هاي استانداردي براي تایید ای
 وجود ندارد، هر چند که توصیه هاي در این زمینه ارایه شده است. 

در هنگام تایید شیوه هاي تجویزي به کار رفته براي تعیین اهداف تقویتی بر اساس  سیگنال آزمایشی براي تایید:. 5
گردد. یعنی شیوه ي پسندیده براي تایید  ورودي گفتار، باید از یک سیگنال گفتار واقعی یا سیگنال شبیه به گفتار استفاده

سمعک باید شامل سینگال آزمایشی باشد که باعث تولید خروجی شود که مشابه با خروجی مربوط به سیگنال گفتاري با همان 
سطح شدت ورودي می باشد. این امر نیاز به این دارد که سیگنال آزمایشی تا حد کافی نمایانگر جنبه هاي فرکانسی، شدتی 

زمانی گفتار باشد. شنوایی شناس باید سیگنال هایی را انتخاب کند که عملکرد دقیق سمعک را در هنگام بررسی و تایید آن  و
نشان دهد. ویژگی هاي مختلف و پردازش سیگنال (تراکم، کاهش نویز و مهار فیدبک) با سیگنال آزمایشی وارد تعامل می 

ري و یا با خاموش کردن گزینه هاي پردازشی سیگنال در هنگام آزمایش می توان شوند و در اثر استفاده ي سیگنال شبه گفتا
نماي دقیق تري از پاسخ سمعک را به دست آورد. از آنجا که هیچ شواهدي در دست نیست، این یک واقعیت اکوستیکی است 

بالقوه ي موجود و مربوط  که غیر فعال کردن گزینه هاي پردازشی خاص در سمعک ممکن است باعث پنهان ماندن تعامالت
 به طرحواره هاي پردازشی سیگنال در همان سمعک شود.    

 

 جمع بندي شواهد مربوط به تنظیم و تایید

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
براي تایید سمعک در کودکان باید به جاي استفاده  1

از شیوه هاي تجویزي اختصاصی شرکت هاي 
هاي تجویزي مستقلی که سازنده، از شیوه 

نیازهاي شنیداري و رشدي خاص کودکان را در 
 نظر می گیرند استفاده شود.
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12 4 
پاسخ سمعک باید براي انواعی از سطوح شدتی  2

ري ورودي اندازه گیري شود تا میزان قابلیت شنیدا
گفتار تخمین زده شود و از این مساله اطمینان 
کسب گردد که حداکثر خروجی سمعک فراتر از 
سطوح شدتی تجویز شده نرود. براي تایید باید از 
اندازه گیري هاي مربوط به پاسخ خروجی گوش 
واقعی با استفاده از اختالف گوش واقعی و کوپلر 

)RECDجهت اصالح داده هاي مربوط به آستانه ( 
و اهداف تقویتی در گوش کودك یا از اندازه گیري 

اندازه گیري شده  RECDبا میزان  cc 2هاي کوپلر 
 و یا میانگین استفاده شود.
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 بزرگسال

می کنند، به میزان کودکانی که از سمعک استفاده  3
قابلیت شنیداري بیشتري در فرکانس هاي باال نیاز 
دارند و در صورت فراهم آمدن چنین امري، 
سودمندي بیشتري را از قابلیت شنیداري عالیم 
فرکانس باال می برند. کودکان در زمینه ي درك 
گفتار، به ویژه در هنگامی که شرایط شنیداري 

یین است، سخت و دشوار است (سطح شدت پا
شرایط شلوغ است و یا محیط بازآوا است)، 

 نیازهاي شنیداري مختلفی دارند.
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براي بررسی و تعیین مناسب بودن ویژگی ها و  4
پردازش سیگنال براي یک کودك خاص، باید 

 د شود.تاثیر این ویژگی ها بررسی و تایی

واقعیت 
 اکوستیکی

  EF/EV  

بعضی از ویژگی هاي پردازش سیگنال با سیگنال  5
آزمایشی وارد تعامل می شوند. ترجیح آن است که 
از یک سیگنال آزمایشی استفاده شود که از لحاظ 
طیف و زمان مشابه با گفتار است. در غیر این 
صورت، الزم است آن دسته از ویژگی هاي 
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برابر صداهاي گفتاري و غیر  پردازشی که در
گفتاري به صورت متفاوت واکنش نشان می 
دهند، غیر فعال شوند و این شیوه ي اندازه گیري 
ممکن است نمایانگر عملکرد سمعک در هنگامی 

 که دوباره این ویژگی ها فعال شوند، نباشد.
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 ابزارهاي تاییدي دیگر 2-6

 هدف

هد تا ویژگی هاي وقتی روند تایید اصلی سمعک کامل شد، شنوایی شناس ممکن است تاییدهاي اضافی دیگري را انجام د
تار ممکن است متفاوت اکوستیکی دستگاه را در شرایط شنیداري خاصی و از لحاظ کمی بررسی کند که در آن شرایط، طیف گف

 ردي باشد که در روند ارزیابی میزان بهره و خروجی استفاده شده است.با سیگنال استاندا

 

 SII/SHARPتوصیه هایی براي  1-2-6

. وقتی فرایند تایید اصلی از طریق نرم افزار تایید و یا به کمک برنامه هاي رایانه اي (همچون نمایه ي پاسخ وضعیتی 1
 SII(33نیداري گفتاري از طریق بکارگیري شاخص درك گفتار (تکمیل شد، می توان از تخمین قابلیت ش 32)SHARPسمعک، 

) یک شیوه ي استانداردي SIIاستفاده کرد تا قابلیت شنیداري گفتار براي تنظیم سمعک ها ارزیابی گردد. شاخص درك گفتار (
براي محاسبه ي قابلیت شنیداري یک سیگنال گفتاري است که می توان آن را در نتایج مربوط به تایید سمعک به کار گرفت. 

منتشر شده است. استفاده از طیف هاي گفتاري دیگر این امکان را به شنوایی شناس می  SIIبه تازگی داده هاي هنجار براي 

                                                           
32- Situational Hearing Aid Response Profile (SHARP) 
33- Speech Intelligibility Index (SII) 
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شنیداري گفتار را براي شرایطی همچون مواقعی که کودك بر روي دامن والدین یا پرستار یا در گهواره ي خود دهد تا قابلیت 
قرار دارد تخمین زده شود. در این شرایط سطح شدت و طیف سیگنال گفتار ممکن است متفاوت با حالتی باشد که در روند 

) یک برنامه ي رایانه اي است که امکان محاسبه ي SHARP(تایید اصلی استفاده می شود. نمایه ي پاسخ وضعیتی سمعک 
را با استفاده از انواع طیف هاي گفتاري مختلفی که بیانگر شرایط شنیداري  AAI(34شاخص قابلیت شنیداري تقویت شده (

ایی براي گوناگون مواجه شده از سوي کودك است فراهم می آورد. این داده ها وقتی ممکن است کمک کننده باشد که راهنم
آسیب شناسان گفتار و زبان درخصوص چگونگی پایش مناسب نحوه ي تولید گفتار کودك، بحث در رابطه با تاثیر فاصله بر 

 در کالس درس باشد. FMروي قابلیت شنیداري در هنگام گفتگو با والدین درخصوص نیاز به سیستم فردي 

ز حد واقعی تخمین زده ایازات بازشناسی گفتار در کودکان بیشتر باعث می شود امت SII. پیش بینی به عمل آمده از سوي 2
می توان  SIIنجا که از مقادیر آشود و به همین دلیل، در هنگام استفاده از این تخمین ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد. از 

تر از حد متوسط در تمامی آنان بیشبراي پیش بینی امتیازات بازشناسی گفتار در آن بزرگساالنی استفاده کرد که کم شنوایی 
زان کم شنوایی، بیشتر از به گونه اي است که امتیازات بازشناسی گفتار در کودکان با هر می SIIفرکانس ها نیست، مقادیر 

گفتار در تمامی شرایط  می توان براي مقایسه ي قابلیت شنیداري طیف هاي SIIواقعیت تخمین زده می شود. از آنجا که از 
در زمینه ي بازشناسی  SIIادیر اري مختلف استفاده کرد، شنوایی شناس باید این مساله را در نظر داشته باشد که اعتبار مقشنید

وردن فرکانس تغییر یافته آگفتار در کودکان همچون بزرگساالن نیست. در شرایطی که طیف گفتار با استفاده از ویژگی پایین 
خش طیف گفتار در ، تغییرات مربوط به نحوه ي پSIIچون که در شیوه هاي کنونی  ممکن است محدود شود SIIاست، ارزش 

ردن فرکانس بر روي خروجی سمعک مد نظر قرار نمی گیرد. هیچ مطالعه اي در زمینه ي پیش بینی اثرات ویژگی پایین آو
هاي تجویزي  صوص فرمولتخمین هاي مربوط به قابلیت شنیداري انجام نشده است. به خاطر فرض هاي مختلفی که درخ

DSL  وSHARP ایی در میزان وجود دارد (همچون سطح شدت گفتار ورودي)، ممکن است در بین این دو برنامه، تفاوت ه
 خروجی پیش بینی شده ي سمعک وجود داشته باشد.    

 

 SII/SHARPجمع بندي شواهد مربوط به 

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
ري می توان براي بررسی کمی قابلیت شنیدا SIIاز  2و  1

 در روند تایید سمعک استفاده کرد.
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 بزرگسال

                                                           
34- Aided Audibility Index 
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در زمینه  SIIپیش بینی هاي به عمل آمده از سوي  2و  1
ي تخمین میزان قابلیت شنیداري به گونه اي 
است که ممکن است میزان بازشناسی گفتار را 

حد واقعی خود تخمین بزند چون که با  بیشتر از
افزایش میزان کم شنوایی و نیز با افزایش تدریجی 
سن، افراد به تدریج کمتر قادر خواهند بود 
اطالعات را از گفتار استخراج کنند، حتی وقتی که 
امکان شنیده شدن اطالعات گفتاري براي آن ها 
فراهم آید و همچنین کودکان در مقایسه با 

بیشتري براي همان  SIIن نیاز به میزان بزرگساال
میزان از درك گفتار دارند. این داده ها را باید با 

 احتیاط به کار گرفت.
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 پتانسیل هاي برانگیخته ي قشر شنیداري 2-2-6

 هدف

طور کامل انجام شد، شنوایی شناس ممکن است اندازه گیري پاسخ قشري را که با صداهاي  وقتی تایید اصلی سمعک به
گفتاري برانگیخته می شود انجام دهد تا برانگیخته شدن قشر شنوایی را با گفتاري تایید کند که در سطح شدتی مرسوم است. 

ازخورد مشخصی را در قبال قابلیت شنیداري گفتار از این اندازه گیري ها براي کودکانی بسیار ارزشمند است که قادر نیستند ب
ممکن است به خاطر کم سن و سال بودن آنها باشد و نمی توان آزمایش رفتاري معتبري را به دست امر خود بروز دهند و این 

ست. این اندازه آورد و یا اینکه به خاطر وجود ناتوانی هاي دیگري باشد که توانایی آنها را در برقراري ارتباط محدود ساخته ا
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گیري ها براي آن کودکانی بسیار ارزشمند است که در رابطه با آستانه هاي شنوایی آنها، قطعیت و یقین زیادي وجود ندارد، 
 به ویژه کودکانی که اختالل طیف نوروپاتی شنوایی دارند.

 

 CAEPs(35توصیه هایی براي پتانسیل هاي برانگیخته ي قشر شنیداري (

CAEPs ه ي رسش سیستم شنیداري اطالعاتی را درباره ي قابلیت شنیداري صداها (از جمله صداهاي گفتاري) و دربار می تواند
وان با و یا بدون تقویت در پاسخ به صداهاي ارایه شده در میدان صوتی پدید می آیند و آن ها را می ت CAEPsفراهم سازد. 

ست: آرام، بیدار و بی سر تی باشند که براي آزمایش رفتاري مطلوب اصدا توسط اندازه گیري کرد. کودکان باید در همان حال
 سه نوع اطالعات فراهم می آورد: CEAPsو صدا. 

ده از آن صدا شبرانگیخته  CEAPدر پاسخ به یک صداي گفتاري حاکی از این است که  CAEP: وجود CAEP. بود یا نبود 1
ص می شود که آیا تنظیمات ن امر باعث فراهم آمدن اطالعاتی در این خصودر اثر فعالیت برانگیخته در قشر شنیداري است. ای

فته است. اگرچه نبود سمعک آنقدر کافی است که قابلیت شنیداري گفتار در سطح شدت مورد استفاده براي آزمایش تحقق یا
شري باید به حد کافی قلیت پاسخ قشري الزاما به این معنی نیست که صدا شنیده نشده است، چون قبل از این مساله که فعا

ند. تعیین بود یا نبود آنقدر باشد که بر روي پوست سر تشخیص داده شود، کودکان گوناگون به سطوح حسی مختلفی نیاز دار
در زمینه ي  یک پاسخ قشري با شاخص هاي اندازه گیري عینی آسان تر می گردد. بعضی از شاخص هاي اندازه گیري

یز افتراق آنها ه است که دقت این شیوه ها در زمینه ي تشخیص درست پاسخ هاي قشري و نتشخیص درست موج نشان داد
نی که در آنها امکان از فعالیت الکتریکی پراکنده ي سر، همانند دقت یک شنوایی شناس ماهر در این زمینه است. کودکا

ی عملکردي بیشتري را حتمال بیشتر توانایبراي تعداد زیادي از اصوات گفتاري ارایه شده وجود دارد، به ا CEAPsتشخیص 
لی کودك است. یک شاخصی از توانایی شنوایی عملکردي احتما CEAPsنیز از خود نشان می دهند، به همین علت حضور 

در حالتی که صداها  CAEPsمستقیما نشانگر توانایی کودك براي تمایز یک صدا از صداي دیگري نیست. نبود  CAEPsاگرچه 
وسیله ي کمکی  شوند، به همراه حضور آن در هنگامی که صداها تقویت می شوند، می تواند به عنوان یکتقویت نمی 

نوایی داده شده بود. این ارزشمندي در زمینه ي مشاوره به والدین آن دسته از کودکانی باشد که از بدو تولد، تشخیص کم ش
طمینان از این مساله نزدن سمعک نشان می دهد و همچنین ا گونه الگوي پاسخ، تاثیر احتمالی را بر روي کودك در شرایط

 را نشان می دهد که کودك در هنگام تقویت صداها، می تواند صداها را تشخیص دهد.

 msدر هنگام تولد از حدود  CEAP: در کودکان با شنوایی هنجار، زمان تاخیر قله ي بزرگ مثبت در CEAP. زمان تاخیر 2
ج سالگی کاهش می یابد. کودکانی که در ماه ها یا سال هاي اول زندگی خود از قابلیت شنیداري در سن پن ms 100به  250

هستند که زمان تاخیر آن نزدیک به زمان تاخیر نوزاد تازه متولد شده اي است که براي اولین  CAEPsمحروم مانده اند، داراي 
ساله فراهم گردد، زمان تاخیر با رشد کودك و پس از  3دکان بار، صداها را می شنود. اگر امکان شنیده شدن صداها براي کو

                                                           
35- Central Auditory Evoked Potentials (CAEPs) 
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در یک کودك خردسال به  CAEPچند ماه استفاده از سمعک، به مقادیر سنی متناسب کاهش می یابد. بنابراین زمان تاخیر 
نیداري عنوان یک عالمتی براي این مساله است که سیستم عصبی شنیداري مرکزي چقدر می تواند در پاسخ به تحریک ش

 رسش یابد.

وجود ندارد، اما ریخت  CAEPs: هنوز هیچ دانش کافی در زمینه ي نتیجه گیري از وجود امواج CAEP. ریخت شناسی امواج 3
 شناسی موج قویا حاکی از وجود تفاوت هایی در کودکان در سن انجام آزمایش می باشد.  

 

 CAEPsجمع بندي شواهد مربوط به 

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
دقت بعضی از شاخص هاي اندازه گیري عینی در  1

هنگام تشخیص موج برابر با همان دقت و درستی 
است که یک شنوایی شناس ماهر در زمینه ي 
تشخیص درست پاسخ هاي قشري واقعی و نیز 
افتراق آنها از فعالیت الکتریکی پراکنده ي سر 

 دارد.
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 سالبزرگ

2 CAEPs  براي تعداد زیادي از اصوات گفتاري وجود
دارد و با توانایی شنیداري عملکردي و نیز توانایی 

 شناسایی گفتار ارتباط دارد.
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در یک کودك  CAEPزمان تاخیر یک موج  3
خردسال، به عنوان عالمتی از میزان رسش و نیز 

مرکزي در نتیجه توانایی سیستم عصبی شنیداري 
 ي تحریک شنیداري دریافت شده می باشد. 
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 آستانه هاي تقویت شده در میدان صوتی 3-2-6

 توصیه هایی براي اندازه گیري آستانه هاي تقویت شده در میدان صوتی

وه ي اندازه گیري آستانه هاي تقویت شده در میدان صوتی نباید به عنوان شیوه اي براي تایید سمعک استفاده کرد. . از شی1
است. این دو واژه،  "37بهره ي عملکردي"یا  "36ادیوگرام تقویت شده"یک شیوه ي رایجی که براي اندازه گیري وجود دارد، 

به این اشاره دارد که آستانه ها در میدان صوتی و در  "وگرام تقویت شدهادی"مترادف هم نیستند ولی با هم مرتبط هستند: 
حالتی تعیین شده اند که کودك سمعک هاي خود را زده است. ادیوگرام تقویت شده ممکن است به صورت جداگانه براي هر 

بهره "ه دست آید. گوش به دست آید (و در صورت لزوم، گوش دیگرطرفی ماسک شود)، یا ممکن است به صورت دوگوشی ب
به معنی مقایسه ي آستانه هاي تقویت نشده (ي اندازه گیري شده به صورت دوطرفه یا به صورت یکطرفه و  "ي عملکردي

جداگانه با ماسکینگ دیگرطرفی در میدان صوتی) با آستانه هاي تقویت شده در همان شرایط می باشد. از لحاظ نظري، این 
معک (ها) را تعیین می کند. هر دوي این اندازه گیري ها، با وجود اعتبار ظاهري که دارند، شیوه، میزان بهره ي الحاقی س

مملو از خطاهاي بالقوه اي هستند. این خطاها با موارد زیر مرتبط هستند: الف) بیمار؛ ب) تعامل محرك ورودي با پردازش 
وط به فرض هایی که در این شیوه ي اندازه گیري سیگنال سمعک؛ ج) میزان نویز موجود در اتاق آزمایش، و د) اصول مرب

                                                           
36- Aided Audiogram 
37- Functional Gain 
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ارایه شده اند. به عالوه، آزمایش در حالت تقویت شده فقط براي بررسی ویژگی هاي سمعک در فواصل فرکانسی وسیعی 
 (اکتاوي یا نیم اکتاوي) صورت می گیرد و قله ها یا دره هاي موجود در پاسخ فرکانسی سمعک را نشان نمی دهد.

است، ممکن است در  dB ۵±این شیوه، که معموال در جمعیت بزرگسال برابر  38آزمایش و آزمایش مجدد پایایین همچنی
جمعیت کودکان بسیار بیشتر از این میزان باشد. بسته به سطح رشدي کودك و عالقه به رویکردهاي آزمایشی و نیز بسته به 

یابد. به عالوه، احتمال زیادي وجود دارد که کودکان در روند آزمایش ممکن است تا حد کافی افزایش  ایاییپمتغیرهاي دیگر، 
آزمایش تکان بخورند (وضعیت سر و بدن آن ها تغییر کند)، که این امر ممکن است منجر به افزایش و یا کاهش بارز سطح 

زش شدت سیگنال آزمایشی در گوش یا میکروفن سمعک شود. محرك ورودي، بسته به سطح شدت، ممکن است با پردا
سیگنال سمعک وارد تعامل شود، به گونه اي که پاسخ تقویت شده ي سمعک کمتر یا بیشتر از حد واقعیت تخمین زده شود. 
در کودکان با شنوایی هنجار یا با شنوایی نزدیک به هنجار در هر جایی از طیف فرکانسی، و به ویژه در ناحیه ي فرکانسی 

ش ممکن است باعث پوشاندن (کمتر کردن) میزان بهره ي سمعک در آن ناحیه ي پایین، میزان نویز زمینه در اتاق آزمای
 فرکانسی گردد.

. در مورد سمعک هاي هدایت استخوانی (که سیگنال اکوستیکی در مجراي گوش وجود ندارد)، نمی توان اندازه گیري هاي 2
قعی ترین گزینه ي موجود براي تایید باشد. با پروب میکروفن گوش واقعی را انجام داد و ادیوگرام تقویت شده ممکن است وا

وجود محدودیت هایی که در شیوه ي ادیوگرام تقویت شده وجود دارد، این شیوه می تواند اطالعاتی را فراهم بیاورد و در 
ممکن است معتبرترین  39سمعک هاي هدایت استخوانی و سمعک هاي تراکمی یا سمعک هایی با قابلیت ترانهش فرکانسی

 براي بررسی کمی پاسخ تقویتی ارایه شده از سوي فناوري هاي موجود کنونی باشد.   راه 

 

 جمع بندي شواهد مربوط به بهره ي عملکردي

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
نباید از ادیوگرام هاي بهره ي عملکردي به  1

 عنوان شیوه ي اصلی براي تایید سمعک استفاده
 کرد.
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ه براي تایید سمعک هاي استخوانی، امکان انداز 2
 گیري پروب میکروفن وجود ندارد.
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38- Test-retest reliability 
39- Frequenct transposition 
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 . ارزیابی نتایج7

 هدف

ارچه ي تخصصی بالینی و مبتنی بر شواهد می باشد. در این بخش، محدوده اي از اندازه گیري هاي ارزیابی نتایج، بخش یکپ
کیفی و کمی مطرح می شود که در زمینه ي مستندسازي میزان استفاده ي موفقیت آمیز و مزایاي استفاده ي سمعک در 

 کودکان، موثر و کارا هستند.

 

 توصیه هایی براي ارزیابی نتایج

تایید نهایی سودمندي ها و یا به منظور کمک رسانی در هنگام تنظیم ظریف سمعک، باید بعد از انجام تقویت، به منظور 
ارزیابی نتایج براي هر کودك انجام گیرد. در عین اینکه تایید فنی شیوه اي براي مشخص کردن این مساله است که تقویت 

ایج به دنبال بررسی کردن این مساله است که آیا نیازهاي تقویتی هر مناسب و متناسب با اهداف فراهم آمده است، ارزیابی نت
کودك به طور خاص برآورده شده است. ابزارهاي ارزیابی موجود براي کودکان شامل اندازه گیري هاي سابجکتیوي و 

اندازه گیري جدیدي مراجعه شود). از آنجا که ابزارهاي  3ابجکتیوي است که در جدول زیر به فهرست درآمده است (به جدول 
به طور مستمر تهیه و ارایه می شوند، به تبع این فهرست جامع و کامل نخواهد بود. حتی با وجود اینکه ارزیابی هاي 
آزمایشگاهی مفید و موثر باشد، نیاز اساسی به ارزیابی عملکرد فرد در شرایط زندگی واقعی است تا بدین وسیله بتوان میزان 

 یین نمود. توصیه هاي خاص به شرح زیر می باشد:اثربخشی تقویت را تع

 . گزارشات والدین شیوه ي معتبر و دقیق براي ارزیابی پاسخ فرکانسی متفاوت سمعک می باشد.1

. بعد از اینکه ویژگی هاي جدیدي در سمعک فعال گردید، باید ارزیابی نتایج انجام پذیرد. شواهدي در دست است که نشان 2
ودك تحت تاثیر مواردي می باشد که باید تاثیر آن ها ارزیابی گردد. این موارد عبارتند از: تغییر شیب داده است عملکرد ک
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بر اکتاو باشد، جهت داري میکروفن، وجود یا عدم ویژگی کاهش  dB 3پاسخ فرکانسی بهره ي سمعک در حالتی که بیشتر از 
 نویز و بکارگیري تراکم فرکانسی یا ترانهش فرکانسی سمعک.

وه ي معتبري، پاسخ سال، ممکن است از قضاوت هاي مقایسه اي جفتی استفاده شود تا به شی 6. در کودکان بزرگتر از 3
کن است حساس تر از فرکانسی مطلوب را از بین چند پاسخ فرکانسی مختلف کشف و شناسایی کرد. این شیوه ي ارزیابی مم

هاي خاص فرد تغییر داد، بتوان پاسخ فرکانسی بهره را متناسب با نیازآزمایش درك گفتار باشد و در شناسایی شیوه اي که 
 موثر و کمک کننده باشد.

 

 دنیاي واقعی بالینی/ آزمایشگاهی 
 کودکان

 
 سال 3بزرگ تر از 

 گزارش والدین: *ادیوگرام تقویت شده
 ) شاخص رشدي شنوایی و گوش دادنDIAL(40 
 ) نشانگرهاي عملکرد شنیداري کاربرديFAPI(41 
 نوپا (-مقیاس یکپارچگی شنیداري مفهوم دار نوزادIT-

MAIS(42 
  ارزیابی والدین از عملکرد شنیداري/شفاهی کودك

)PEACH(43 
 گزارش آموزگار:

  ارزیابی آموزگار از عملکرد شنیداري/شفاهی کودك
)TEACH(44 

 کودکان
 
 سال 6تا  3

 درك گفتار:
  آزمون کنتراست الگوي

گفتاري ویدیویی 
)VIDSPAC(45 

 گزارش والدین:
 ) رفتار شنیداري در زندگی روزمرهABEL(49 
 ر خانه (فهرست مشکالت شنیداري کودك دCHILD(50 
 ) مقیاس یکپارچگی شنیداري مفهوم دارMAIS(51 
 ) مقیاس استفاده ي مفهوم دار از گفتارMUSS(52 

                                                           
40- Developmental Index of Audition and Listening (DIAL) 
41- Functional Auditory Performance Indicators (FAPI) 
٤٢- Infant-Toddler Meaningful Auditory Integration Scale (IT-MAIS) 
٤٣- Parents’ Evaluation of Aural/oral Performance of Children (PEACH) 
٤٤- Teachers’ Evaluation of Aural/oral Performance of Children (TEACH)  
٤٥- Video Speech Pattern Contrast Test (VIDSPAC) 
49- Auditory Behavior in Everyday Life (ABEL) 
50- Children’s Home Inventory of Listening Difficulties (CHILD) 
51- Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS) 
52- Meaningful Use of Speech Scale (MUSS) 



56 
 

 رك گفتار در کودکان د
دانشگاه نورث وسترن 

)CHIPS-NU(46 
  شناسایی کلمه از طریق

فهرست تصویري 
)WIPI(47 
  متعادل شده از لحاظ آوایی

 PBK(48براي کودکستان (
 ادیوگرام تقویت شده* 
  صدایی لینگ 6آزمون 

  ارزیابی والدین از عملکرد شنیداري/شفاهی کودك
)PEACH( 

 
 گزارش آموزگار:

 ) ابزار غربالگري براي بررسی خطر آموزشیSIFTER(53 
 ودك ارزیابی آموزگار از عملکرد شنیداري/شفاهی ک

)TEACH( 

 کودکان
 

 سال 6بزرگ تر از 

 درك گفتار:
  فهرست استاندارد لغات

 بزرگسال
  جمالتBanford-

Kowal-Bench 
Sentences (BKB) 

  آزمایش شنوایی کودکان در
 C-HINT(54نویز (

  تشخیص جمع در انتهاي
کلمه (آزمون جمع 

UWO(55 
 رده بندي بلندي 
 قضاوت مقایسه اي جفتی 
  صداي لینگ 6آزمایش 

 گزارش والدین:
 ) نمایه ي مخفف سودمندي کودکان از سمعکPHAB-CA(56 
  ارزیابی والدین از عملکرد شنیداري/شفاهی کودکان

)PEACH( 
 

 گزارش آموزگار:
 ) ابزار غربالگري براي بررسی خطر آموزشیSIFTER( 
  ارزیابی آموزگار از عملکرد شنیداري/شفاهی کودك

)TEACH( 
 

 خودارزیاب:
 ودمندي کودکان از سمعک (نمایه ي مخفف سCA-PHAB( 
  کودکان ( -مقیاس بهبودي مبتنی بر مددجوC-COSI(57 
 ) فهرست عملکرد شنوایی در کودکانHPIC(58 
 ) فهرست گوش دادن براي آموزشLIFE(59 

                                                           
٤٦- Northwestern University-Children’s Perception of Speech (NU-CHIPS) 
47- Word Identification by Picture Inventory (WIPI) 
48- Phonetically Balanced Kindergarten (PBK) 
53- Screening Instrument For Targeting Educational Risk (Preschool SIFTER) 
54- Hearing In Noise Test– Children (HINT-C) 
55- Detection of word-final plurality (UWO Plurals Test) 
٥٦- Children’s Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit (CA-PHAB) 
٥۷- Client Oriented Scale of Improvement for Children (COSI-C) 
٥۸- Hearing Performance Inventory for Children (HPIC) 
59- Listening Inventory for Education (LIFE) 
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 ) خود ارزیابی از عملکرد گوش دادنSELF(60 
ادیوگرام هاي تقویت  اي بالقوه در ارتباط بامراجعه شود که در آن، توضیحات کاملی درخصوص خطاه 6-2-3لطفا به بخش *

 شده ارایه شده است. 

، ABELرده اند عبارتند از: ابزارهاي گزارش شده اي که اطالعات مربوط به داده هاي هنجار و اختالف هاي بحرانی را منتشر ک
CA-PHAB20 ،MAIS17 ،PEACH12 ،TEACH13  وLittlEARS36,37. 

 

 زیابی نتایججمع بندي شواهد مربوط به ار

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
گزارشات والدین روش دقیق در زمینه ي بررسی  1

 پاسخ هاي فرکانسی متفاوت سمعک در نوزادان و
 خردساالن کم شنواي شدید تا عمیق می باشد.

13 3 B 
 
 

EV 
 
 

 

خودارزیاب روش دقیق براي بررسی مقادیر  1
دکان سنین مدرسه مختلف بهره ي سمعک در کو

 است.

26 
 

29 
 

28 

2 
 
2 
 
3 

A 
 

A 
 

B 

EV 
 

EF 
 
 

 

در میزان بهره ي سمعک  dB 3تفاوت بیشتر از  2
منجر به تفاوت در راحتی بلندي، قضاوت 
درخصوص درك گفتار و عملکرد روزمره ي فرد 

 می شود.

26 
 

28 

2 
 
3 

A 
 

B 

EF 
 

EV 

 

ی سبر اکتاو در پاسخ فرکان dB 3تفاوت بیشتر از  2
 سمعک منجر به تفاوت در عملکرد روزمره ي فرد

 می شود.

28 3 B EV  

از قضاوت به شیوه ي مقایسه ي جفتی می توان  3
استفاده کرد و تفاوت هاي موجود در پاسخ 

، ولی فرکانسی بهره را به طور معتبري ارزیابی کرد
نمی توان ویژگی هاي تراکم خروجی سمعک را 

 ی کرد.در کودکان مدرسه اي ارزیاب

13 
 

30 
 

26 
 

3 
 
3 
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EF 
 

EV 

 

                                                           
60- Self-Evaluation of Listening Function (SELF) 
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 . مدیریت / پایش دوره اي و ارجاع8

 اهداف

تجویز سمعک براي کودکان یک فرایند مستمر و حرفه اي است. به دنبال تشخیص اولیه و تنظیم سمعک، باید به ارزیابی 
چنین اموري باید در مستمر ادیولوژي و تنظیم دوره اي میزان تقویت بر اساس داده هاي ادیولوژي به روز شده پرداخت و 

اولویت قرار بگیرند. شنوایی شناس ها براي حمایت از استفاده ي مداوم سمعک و در رابطه با تسهیل در روند شناخت و نحوه 
ي مراقبت از سمعک و نیز نحوه ي نگهداري آن باید مشاوره و آموزش الزم را ارایه دهند. اهداف دیگري که در این روند 

دارد عبارتند از: ارزیابی هاي پزشکی تشخیصی، ارتباط با آموزش و منابع درمانی اولیه و منابع پشتیبانی  مستمر مدیریتی وجود
 مالی.

 

 توصیه هایی براي مدیریت، پایش دوره اي و ارجاع

ن انجام ارزیابی ادیولوژي پیوسته ي فرد و تنظیم دوره اي سمعک یک روند الزامی و ضروري است، چون بدین وسیله می توا
از فراهم آمدن قابلیت شنیداري پیوسته و مداوم مطمئن شد. تنظیم سمعک براي نوزادان و کودکان خردسال اغلب بر اساس 
داده هاي رفتاري و الکتروفیزیولوژي محدودي است. کودکان در مقایسه با بزرگساالن بیشتر دچار نوسان کم شنوایی هستند 

ت می کند و عالوه بر این، رشد فیزیکی عادي نیز بر ویژگی هاي اکوستیکی و یا کم شنوایی آنان با گذشت زمان پیشرف
 تنظیمات سمعک و شرایط قالب گوش تاثیر می گذارد.

آموزش و مشاوره ي کاربر و خانواده (پشتیبانی اجتماعی و عاطفی) باید به صورت بخشی از روند پایش دوره اي ادیولوژي 
دکان و والدین آن ها دانش و همیاري الزم را براي استفاده ي مداوم از راهبردهاي فراهم آید تا اطمینان کسب گردد که کو

درمانی دارند و این راهبردهاي درمانی فقط محدود به سمعک و استفاده از فناوري دیگر نیست و نیز شامل راهبردهاي ارتباطی 
 اجتماعی می باشد. -و رشد هنجار شرایط روانی 
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اله ي مهمی است و زشکی جهت شناسایی عوارض پزشکی بالقوه و مرتبط با کم شنوایی، یک مسارجاع براي ارزیابی هاي پ
ید (همچون خودداري آبدین وسیله از احتمال پیشرفت کم شنوایی جلوگیري می گردد و یا پیش آگهی هاي الزم به دست می 

شنوا است  ست). کودکی که سختکودك از ورزش هاي تماسی در مواردي که کودك دچار بزرگ شدگی مجراي دهلیزي ا
 نیز ارجاع گردد. باید براي ارزیابی هاي پزشکی دیگر به تخصص هایی همچون گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی و ژنتیک

در روند فراهم آوردن پشتیبانی الزم براي درمان اولیه و پشتیبانی هاي آکادمیکی، باید اقداماتی صورت گیرد، همچون ارجاع 
و خردساالن سخت شنوا براي درمان اولیه. پشتیبانی تحصیلی و آکادمیکی همچنین شامل این موارد می باشد:  سریع نوزادان

و انجام ارزیابی هاي دوره اي  IEP/IFSP(61پشتیبانی از طریق طرح هاي خدمات خانوادگی ویژه یا طرح هاي تحصیلی ویژه (
کمک افزار شنوایی و براي بهینه سازي استفاده از یک فناوري نیازها و وضعیت شنیداري کودك جهت کاندیداتوري فناوري 

 خاص.

لت تاخیر دریافت سمعک عباید منابع مربوط به پشتیبانی مالی و جبران هزینه هاي سمعک فراهم آید، چون که والدین اغلب 
 را به ترس و نگرانی خود از هزینه هاي سمعک بیان می کنند.

ید مالحظات خاصی در رابطه با والد فراهم آید. با -به  –کودکان کم شنوا، پشتیبانی والد  باید براي خانواده ها و پرستاران
 ذیرد.پهماهنگ سازي خانواده ها بر اساس نیازهاي پشتیبانی، ویژگی هاي کم شنوایی و عوامل دیگر صورت 

     

 جمع بندي شواهد مربوط به مدیریت، پایش دوره اي و ارجاع

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
معک ارزیابی پیوسته ي ادیولوژي و تایید مداوم س 1

براي حفظ قابلیت شنیداري به دلیل مسایلی 
همچون نوسان یا پیشرفت کم شنوایی و رشد 
مداوم مجراي گوش یک مساله ي الزامی و 

 ضروري است.

1 
 
2 

4 
 

C 
 
 

EV 
 

EF 

 

 مشاوره و فراهم آوردن اطالعات باید به صورت 2
اوم مستمر و پیوسته صورت بگیرد تا استفاده ي مد

 و مفیدي از سمعک به عمل آید. 

3 
 
 

4 
 
 

C 
 
 

EF/EV 
 
 

 

ی کودکان کم شنوا باید براي ارزیابی هاي پزشک 3
دیگري همچون تخصص گوش و حلق و بینی، 

 چشم پزشکی و ژنتیک نیز ارجاع شوند.

4 5 D   

                                                           
61- Individualized Family Service Plans/Individualized Education Plans (IEP/IFSP) 
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مات تحصیلی ارجاع ها براي درمان اولیه و نیز خد 4
باید به شیوه ي منظم و مطابق با قوانین منطقه 

 اي، استانی و کشوري صورت پذیرد. 

4 5 D   

باید ارجاع مناسب مالی جهت جبران هزینه هاي  5
سمعک صورت بگیرد تا از تاخیر در دریافت 

 سمعک جلوگیري به عمل آید. 

5 4 C EF/EV  

کم شنوا،  باید براي خانواده ها و پرستاران کودك 6
 والد فراهم آید. –به  –پشتیبانی والد 

6 
 
7 

4 C EV 
 

EV 
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 ی دیگر. استفاده ي سمعک همراه با فناوري هاي کمک9
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 فناوري کمک افزار شنوایی ریموت میکروفن 1-9

و ضمیمه هاي مربوط به تایید فناوري کمک افزار شنوایی ریموت  CPG(62آکادمی ادیولوژي آمریکا آیین نامه ي بالینی (
 میکروفن را منتشر کرده است که در تارنماهاي زیر قابل دانلود است:

http://www.audiology.org/resources/documentlibrary/Documents/HAT_Guidelines_Supplement_A.pdf  

http://www.audiology.org/resources/documentlibrary/Documents/20110926_HAT_GuidelinesSupp_B.pdf 

، به طور مفصل درباره ي مسایل مربوط به کاندیداتوري، تایید، سوق دهی فرد، نحوه ي آموزش و رویکردهاي تایید CPGدر 
ارد توضیح داده شده است. از آنجا که تمامی کودکانی که سمعک می زنند (یا به عنوان نهایی و توصیه هاي مربوط به این مو

کاندیداي سمعک در نظر گرفته می شوند)، کاندیداي فناوري ریموت میکروفن نیز به شمار می روند، این آیین نامه ي بالینی 
اگرچه فناوري کمک افزار شنوایی معموال براي  بیان می کند که استفاده از این فناوري ها در سن مدرسه افزایش می یابد.

کودکان سنین مدرسه در نظر گرفته می شود، این امر بسیار مناسب خواهد بود که در هنگام وجود فیدبک در گوش نوزادان و 
راقبتی در هنگام برقراري ارتباط از راه دور و یا در شرایط نه چندان مطلوب (همچون مسافرت با خودرو، یا در محیط هاي م

استفاده شود. وقتی از طریق یک ریموت میکروفن، خروجی به گوش ارایه می گردد، آن  63روزانه)، از میکروفن خارج از محل
 خروجی باید بررسی و تایید گردد. 

 

 کاشت حلزون 2-9

 توصیه هایی براي کاشت حلزون

ایی باقیمانده داشته باشد، باید براي آن هر کودکی که در یک گوش خود کاشت حلزون دریافت کند و در گوش دیگر، شنو
گوش سمعک تهیه گردد تا بدین وسیله تحریک دوطرفه فراهم آید. کودکانی که کم شنوایی دوطرفه دارند، نیاز به تحریک 
هر دو گوش دارند تا رشد شنیداري رخ دهد و عملکرد شنوایی دو گوشی صورت پذیرد. این عملکردها به خاطر اثرات سایه ي 

تجمع دوگوشی و حشو و نیز پدیده ي سرکوب دوگوشی رخ می دهد. مزایاي شنوایی دوگوشی گسترده است و این  سر،
گستردگی شامل بهبودي درك گفتار در نویز و مکان یابی صدا تا بهبودي عملکرد فرد در دنیاي واقعی و کیفیت زندگی می 

). 64زون، از سمعک در گوش دیگر استفاده شود (تجویز دو ماهیتیباشد. مزایاي دوگوشی وقتی وجود دارد که همراه با کاشت حل
این مزایا تا حد زیادي به خاطر اثرات سایه ي سر و حشو دوگوشی و نیز فراهم آمدن عالیم فرکانس پایین مکمل در زمینه 

 ي لحن، شناسایی کلمه و درك موسیقی می باشد.

                                                           
62- Clinical Practice Guidelines (CPG) 
63- off-site microphone 
64- Bimodal fitting 

http://www.audiology.org/resources/documentlibrary/Documents/HAT_Guidelines_Supplement_A.pdf
http://www.audiology.org/resources/documentlibrary/Documents/20110926_HAT_GuidelinesSupp_B.pdf
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می باشد،  Hz 500ر گوش کاشت نشده، محدود به فرکانس هاي زیر تجویز دو ماهیتی حتی وقتی که باقیمانده ي شنوایی د
نیز باید صورت پذیرد. وقتی سمعک با کاشت حلزون ترکیب گردد، اطالعات زیروبمی صداي گفتاري که از طریق شنوایی 

ستانه هاي اکوستیکی حمل می شوند، باعث سودمندي کودکان در زمینه ي درك گفتار و رشد زبان می گردد. حتی وقتی که آ
باشد، و در حالتی که تحریک اکوستیکی  dB HL 100تا  80و فرکانس هاي پایین تر از آن، بین  Hz 500شنوایی در فرکانس 

به تحریک الکتریکی اضافه شود، بعضی از کودکان در زمینه ي درك گفتار سود خواهند برد. شواهد به دست آمده از بزرگساالن 
بوده است. این امر، از  Hz 150طی است که تحریک اکوستیکی محدود به پهناي باندي زیر نشانگر سودمندي حتی در شرای

تجویز دو ماهیتی در کودکانی حمایت می کند که در گوش کاشت نشده ي خود، شنوایی باقیمانده ي محدودي دارند. هیچ 
لزون دو طرفه در کودکان صورت نگرفته مقایسه ي مستقیمی در رابطه با میزان اثربخشی نسبی تجویز دو ماهیتی با کاشت ح

 است.

براي مطلوب ساختن عملکرد سمعک با کاشت حلزون، باید بلندي صداها در بین دو گوش برابر گردد. براي دست یافتن به 
حداکثر سودمندي دوگوشی در حالت شنوایی دو ماهیتی، این مساله مهم است که بلندي صداهاي شنیده شده از سوي هر دو 

 باید مشابه هم باشد.وسیله 

     

 جمع بندي شواهد مربوط به کاشت حلزون

 بزرگسال EF/EV درجه سطح منبع شواهد توصیه
وقتی همراه با تحریک الکتریکی، از تقویت  1

اکوستیکی استفاده شود (شنوایی دو ماهیتی)، 
کودکان سودمندي در زمینه ي درك گفتار و 

یجه در مکان یابی به دست می آورند که این نت
تمامی زبان هاي مختلف و در شرایط آزمونی 
مختلف به طور پیوسته و یکسان مشاهده شده 

 است. 

1 
 
2 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 

3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

B 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 
 

B 

EF 
 

EF 
 

EF/EV 
 

EF 
 

EF 
 

EF 

 

کودکانی که آستانه ي شنوایی آن ها در فرکانس  2
ویز است، از تج dB HL 80هاي پایین، بیشتر از 

 دو ماهیتی سودمند می شوند.

8 
 
9 

3 
 
3 

B 
 

B 

EF/EV 
 

EF 
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باعث بهبودي  Hz 150اطالعات اکوستیکی زیر  2
درك گفتار در بزرگساالن داراي کاشت حلزون 

 می شود.

6 
 
7 

4 
 
4 

B 
 

B 

EF 
 

EF 

 بزرگسال

اطالعات اکوستیکی مربوط به زیروبمی گفتار  2
ن موجب بهبودي درك همخوان ها در بزرگساال

 داراي کاشت حلزون می شود.

5 3 B EF بزرگسال 

اطالعات اکوستیکی مربوط به زیروبمی گفتار  2
موجب بهبودي درك همخوان ها در کودکان 

 داراي کاشت حلزون می شود.

4 3 B EF  

توازن بلندي در بین گوش ها موجب بهبودي  3
 عملکرد بزرگساالن می شود.

3 
 
 

4 B EF 
 

 بزرگسال

ندي و مطلوب سازي پاسخ فرکانسی توازن بل 3
سمعک منجر به افزایش سودمندي کودکان در 

 تجویز دو ماهیتی می شود.

9 3 B EF/EV  
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