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إن التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذا املنشور ال تعني التعبري عن أي رأي مهام كان من جانب منظمة الصحة العاملية بشأن 
الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها. اخلطوط املنقطة عىل اخلرائط 

 خطوط حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل عليها.
كام أن ذكر رشكات بعينها أو مصنعني للمنتجات ال يعني أن هذه الرشكات معتمدة أو موىص هبا من قبل منظمة الصحة العاملية، تفضيال هلا 

 عىل سواها مما يامثلها ومل يرد ذكره. اخلطأ والسهو أمران متوقعان، ومتيز أسامء املنتجات املسجلة باألحرف الكبرية يف اللغة اإلنكليزية.
وقد اختذت مجيع االحتياطات املعقولة من قبل منظمة الصحة العاملية للتحقق من املعلومات الواردة يف هذه النرشة. ومع ذلك فإن املواد 

املنشورة توزع دون أي ضامن من أي نوع، سواء كان رصحيًا أو ضمنيًا. وتقع مسؤولية تفسري واستخدام املادة عىل عاتق القارئ. ويف أي حال 
 من األحوال ال تكون منظمة الصحة العاملية مسؤولة عن األرضار النامجة عن استخدامها.

ُطبِعت النسخة اإلنكليزية يف سويرسا

ُطبِعت النسخة العربية يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط، بالقاهرة
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متهيد

يف سنة 2005  قدرت منظمة الصحة العاملية وجود 278 مليون شخص يف العامل يعانون من خلل بالسمع يسبب اإلعاقة ) فقدان متوسط 
أو كبري يف األذن األحسن(. ويوجد ثلثا هؤالء يف الدول النامية. ويوجد أكثر منهم بكثري يعانون من فقدان بسيط للسمع وأنواع متعددة من 

أمراض األذن. تلك املشاكل يمكن أن تسبب ملن يعانوهنا  مصاعب قد تستمر مدى احلياة وقد تسبب هتديدًا للحياة نفسها. وقد يكون هلا 
أثر بالغ عىل قدرة األشخاص عىل التواصل مع اآلخرين، وعىل  تعليمهم، وعىل قدرهتم عىل احلصول عىل الوظائف واالستمرار فيها، وعىل 

عالقاهتم االجتامعية يف ظل الوصمة التي تلحق هبم. كام أن تلك املشكالت  تضع أيضًا عبئًا اقتصاديًا كبريًا لدرجة مذهلة عىل املجتمع ككل.   
وال توجد يف الدول النامية سوى برامج قليلة للوقاية من أمراض األذن ومعاجلتها ومساعدة األشخاص الذين يعانون من خلل بالسمع، ويف 

كثري من تلك البلدان قد اليوجد إال قليل من العاملني الصحيني  القادرون عىل تنفيذ تلك الربامج وقد ال يوجد عاملون صحيون باملرة.

 ومن املمكن تنفيذ بعض أكثر املداخالت فعالية وجدوى اقتصادية ضد اضطرابات األذن والسمع  عىل املستوى األويل بواسطة عاملني  
مدربني عىل الرعاية األولية لألذن والسمع)PEHC(  أو عاملني بالرعاية الصحية األولية )PHC( أو من يامثلوهنم. وإذا كانت تلك 

املداخالت ستستخدم عىل نطاق واسع فسيكون هلا تأثري ضخم يف التخفيف من أعباء أمراض األذن وفقدان السمع. عىل أن معظم البلدان 
النامية ال يوجد هبا عاملون صحيون مدربون عىل الرعاية األولية لألذن والسمع )PEHC(  كام أن املوضوع يكاد ال يطرق خالل تدريب 

  . )CBR(ونادرًا ما يتم تناول املوضوع يف برامج التدريب املجتمعي املرتكز عىل التأهيل . )PHC( العاملني بالرعاية الصحية األولية
املقصود  مرجع منظمة الصحة العاملية يف جمال التدريب عىل الرعاية األولية لألذن والسمع هو التصدي هلذه احلاجة امللحة. وهو يتكون من 

  )PEHC(كتيبات ومواد أخرى للتدريب التفاعيل املناسب للعاملني الصحيني بالقرى، سواء كانوا يعملون يف الرعاية األولية لألذن والسمع
أو بالرعاية الصحية األولية )PHC( أو برامج التدريب املجتمعي املرتكز عىل التأهيل)CBR( ، وكذلك األفراد األكثر خربة من العاملني  
يف  املستوى األويل . وهو مكون من مستوى أسايس، ومستوى متوسط، ومستوى متقدم. ويركز املرجع عىل مشاركة املجتمع ورفع مستوى 

الوعي ، ويغطي اإلجراءات األساسية للوقاية والعالج. ويتضمن جزءًا عن املعينات السمعية hearing aids بالنسبة للمجتمعات التي 
ال يوجد هبا أشخاص مدربون ملساعدة الناس عىل استعامل تلك املعينات بفعالية. ولقد تم إنجاز هذا  املرجع من خالل عملية واسعة من 

التشاور متت يف كثري من الدول النامية ، وتم اختباره ميدانيًا يف أفريقيا وآسيا. وسوف يكون متاحًا باملجان للمرشوعات والربامج التي ترغب 
يف إجراء تدريب يف هذا املجال.

أعلنت منظمة الصحة العاملية  WHO يف سنة 1978 أن » الرعاية الصحية األولية هي الرعاية األساسية املتاحة لألفراد والعائالت 
واملجتمعات املحلية بطرق مقبولة هلم من خالل مشاركتهم الكاملة وبتكلفة يمكن للمجتمع املحيل والدولة حتملها. وهي تشكل جزءًا ال 

يتجزأ من النظام الصحي للدولة  حيث إهنا بمثابة النواة هلذا النظام وللتنمية االجتامعية واالقتصادية الشاملة  للمجتمع«  

واملأمول أن يضيف هذا املصدر )املورد( إىل الرعاية الصحية األولية إضافة مفيدة  وأن حيفز و ُيّمكن من إعطاء أولوية أكرب ملواجهة اختالالت 
األذن والسمع يف الدول النامية ، ليكون ذلك بمثابة بداية للتخفيف املستمر من أعباء العامل النامي.

* Primary health care. Report of the International Conference on Primary Health Care: Alma-Alta USSR 6–12 
September 1978. Geneva World Health Organization 1978 )Health for All Series  No. 1)  p.34. 
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مقـــدمـــة

لقد ُصمم هذا املرجع التدريبي ذو املستوى املتقدم إلعطاء معلومات مطلوبة بشدة من أجل تقديم مزيد من التدريب للعاملني يف جمال الرعاية 
األولية لألذن والسمع يف البلدان النامية. واملقصود منه هو مواصلة تدريب العاملني بالرعاية الصحية األولية يف جمال األذن الذين سبق 

تدريبهم يف املستوى املتوسط من املصدر التدريبي، مع إمكانية استخدامه كذلك كأداة تدريبية قائمة بذاهتا. 

وهو يتناول حدوث، وأسباب واكتشاف، وعالج، وتدبري أمراض األذن واختالل السمع الشائعة والوقاية منها. كام أنه يقدم معلومات أكثر 
عن تأهيل األذن وتعليم الصم، ويقدم وحدة مستقلة عن توفري واستعامل وصيانة وخدمات املعينات السمعية. 

ومن شأن هذه املعلومات واملهارات أن تساعد العاملني يف جمال الرعاية األولية لألذن والسمع عىل معاونة آباء املرىض والقائمني عىل 
رعايتهم، واملعلمني، واملوظفني، وأعضاء املجتمع املحيل يف دعم املرىض املصابني بأمراض األذن أو يواجهون صعوبات يف السمع، وتفهم 

احتياجاهتم. 

للمستوى املتوسط
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�سكر وتقدير

لقد قامت س. هارفست بإنجاز اجلزء األسايس من العمل، مع شكر خاص للدكتور بيت فان هاسلت لدعمه املتواصل وإسهاماته القيمة 
طوال فرتة إعداد املرجع.

شكر خاص إللكالينز، من برلني وهي املخرجة الفنية للعمل، وكذلك لرون برويليت، وكلري ليتزكي، وإيان ماكنزي، وجوزيف موييس 
وفالريي نيوتن، وأندرو سميث، الذين سامهوا يف إعداد وكتابة النامذج التدريبية. كام قدم فريق CHP/ACE املساعدة يف إعداد األغلفة 

اجلديدة واألسلوب، وقدمت مؤسسة كريستوفل – بليند ينميشيون املدخالت التقنية كام قامت بالتمويل الكامل لعملية إعداد وإنتاج املرجع. 
وأسهم الدكتور بيت فان هاسلت ورون بريليت وكلري ليتزكي ومايكل هوك وأندرو سميث بالصور والتصميامت الفنية.

وإذا كان لديكم أية اقتـراحات بشأن تطوير املرجع مستقباًل، فريجى االتصال باألشخاص املذكورين أدناه.. 
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Al-Khabori, Dr M. / Oman
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MacKenzie, Dr I. / United Kingdom
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Martin, Mr M. / United Kingdom

Matuba, Dr F. / Angola
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Misquith, Dr. D. / India
Newton, Prof V. / United Kingdom
Nickson Dr P. / Democratic Rep. Congo
Parving, Prof.A. / Denmark
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Sandi, Dr M. / Bolivia
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Van Hasselt, Dr. P. / Netherlands
Walter, D. & C. / USA
Weber, Dr M.W. / WHO Switzerland
Wirz, Ms S. / United Kingdom
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الغر�ض من املرجع التدريبي

إن الغرض من هذا املستوى هو إعطاء تدريب متقدم للعاملني يف الرعاية األولية لألذن والسمع )PEHC( أو العاملني يف الرعاية الصحية 
األولية )PHC( يف الدول النامية.

وهناك نسبة كبرية، تبلغ عىل األقل %50 من  حاالت أمراض األذن واختالل السمع التي يمكن جتنبها. وأكثر منها بكثري يمكن عالجه عالجًا 
فعااًل أو إصالحه. ويعد دور العامل يف الرعاية األولية لألذن والسمع )PEHC( أو العامل يف الرعاية الصحية األولية )PHC( دورًا أساسيًا 

يف تقديم الكثري من مفاتيح املداخالت للوقاية واالكتشاف والتشخيص والعالج والتأهيل الضطرابات األذن والسمع. 
وإن مثل هؤالء العاملني املدربني يف الرعاية األولية لألذن والسمع )PEHC( أو العاملني يف الرعاية الصحية األولية )PHC( سيتحسن 

أداؤهم وقدرهتم عىل مساعدة املرىض وعائالهتم وجمتمعاهتم عىل تعلم وتدبري أمراض األذن الشائعة وفقدان السمع. كام أهنم سيكونون أكثر 
قدرة عىل معرفة متى يقومون بتحويل املرىض ليتلقوا مزيدًا من العالج والدعم.

ويركز هذا املستوى من املرجع التدريبي عىل احلاجة إىل الوقاية، والتشخيص والعالج ألمراض األذن الشائعة وفقدان السمع. وقد تم وصف 
اإلجراءات اجلراحية البسيطة التي يمكن للعاملني يف الرعاية األولية لألذن والسمع )PEHC( أو العاملني يف الرعاية الصحية األولية 

(PHC( القيام هبا. كام تم الرتكيز عىل االكتشاف املبكر لفقدان السمع ورشح طرق حتري واختبار السمع.
ويبني املستوى املتقدم من املرجع التدريبي كيف يمكن لفاقدي السمع من خالل تفهم أوضاعهم وتقديم الدعم الالزم هلم لعب أدوار منتجة 

يف املنزل واملدرسة واملجتمع، ويف مكان العمل. 

كراسة عمل الطالب هي كتيب تفاعيل حيتوي عيل ثامين  وحدات ويساند دراسات الطالب بالطرق اآلتية: 

• يصف املعارف واملهارات املطلوبة	
• يطلب من الطالب أن يستكمل األنشطة املتعلقة باالضطرابات الشائعة لألذن والسمع	
• يشجع الطالب عىل مناقشة املوضوعات املتعلقة باالضطرابات الشائعة لألذن والسمع	
• يرشح العملية التي تسمع من خالهلا األصوات	
• يرشح الوقاية، والعالج لإلضطرابات الشائعة لألذن والسمع	
• يرشح أسباب اختالل السمع	
• يرشح العالج واحللول املمكنة املتاحة ملن يعانون صعوبة يف السمع	

الوسائل التعليمية املرتبطة بكل جزء واضحة وسهلة الفهم. و ينبغي أن يشجع الطالب عىل استعامل الوسائل التعليمية لتعزيز فهمهم  
لإلضطرابات الشائعة لألذن والسمع. امللصقات )اللوحات(  هبا تعريفات خمتلفة لتمييز اجلزء أو الوظيفة.

حيتوي املرجع عىل قائمة باملعدات املقرتحة.  

النتائج الهامة
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• سوف تصبح عاماًل بالرعاية األولية لألذن والسمع )PEHC( أو الرعاية الصحية األولية)PHC(  ذا كفاءة وتعمل بمقدرة كعضو يف 	
فريق يعمل من أجل تقديم عالج فعال للمريض.

• تكتشف وتتعرف عىل كيفية استعامل أفضل الطرق لرفع مستوى الوعي عن أمراض ومشاكل األذن والسمع.	
• تتعلم كيفية جتنب مشاكل األذن والسمع وعالجها 	
• تنظم وتدبر نفسك وأنشطتك بمسئولية وفعالية	
• جتمع وحتلل وتنظم وتقيم املعلومات املتعلقة بأمراض األذن و/أو مشاكل السمع	
• تتواصل بإجيابية مع املرىض مستخدمًا مهارات اللغة املرئية و/ أو الشفاهية.	
• تستعمل التقنيات املناسبة بفعالية وبشكل حاسم، مبديًا املسؤولية جتاه صحة املريض.	
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"1- مدى انت�سار ال�سمم واختالل ال�سمع،
واأ�سباب الإ�سابة منه، وكيفية توقيه

1.1 العبء العاملي
فقدان السمع هو واحد من أكثر أنواع العجز انتشارًا يف العامل ويشار إليه عادة عىل أنه العجز اخلفي. وقد 

قدرت منظمة الصحة العاملية أنه يف سنة 2005 كان يوجد بالعامل 278 مليونًا من األشخاص املصابني 
باختالل السمع املسبب للعجز. )اختالل السمع املتوسط أو األسوأ هو 41 ديسيبل أو أكثر يف األذن 

األفضل سمعًا بالبالغني. و31 ديسيبل أو أكثر يف األطفال حتى سن 15 سنة( ؛ ومن بني هؤالء كان فقدان 
السمع قد بدأ لدى 68 مليونًا منهم منذ الطفولة، وبدأ يف سن البلوغ لدى 219 مليونًا. ويقدر أن 368 
مليونًا آخرين لدهيم فقدان متوسط يف السمع. )انظر الشكل للوقوف عىل حتديد منظمة الصحة العاملية 

للدرجات املختلفة الختالل السمع(. إن ثلثي أعباء اختالل السمع تقع يف الدول النامية، وقد زادت 
التقديرات باطراد عام كانت عليه عندما متت ألول مرة يف سنة 1986. 

املستوى عند قياسة درجة االختالل
بمقياس السمع

املستوى عند قياسة باختبار 
األصوات

السمع الطبيعي

0

قادر عىل سامع اهلمس25 دسيبل أوأفضل

اختالل بسيط

1

قادر عىل سامع وترديد الكلامت يف 26-40 ديسيبل
صوت حمادثة عىل بعد مرت واحد

اختالل متوسط

2

قادر عىل سامع وترديد كلامت 41-60 ديسيبل
حمادثة بصوت عال عىل بعد مرت 

واحد 
اختالل شديد

3

قادر عىل سامع بعض الكلامت عند 61-80 ديسيبل
الصياح هبا يف األذن األفضل

اختالل عميق

4

اليمكنه سامع أو فهم الكلامت 81 ديسيبل فأكثر
حتى بالصياح

درجات اختالل السمع

تقوم منظمة الصحة العاملية منذ سنة 2001 بإدراج فقدان السمع الذي يبدأ يف سن البلوغ

 ضمن جداوهلا لألعباء العاملية لألمراض يف التقرير العاملي اخلاص بالصحة.
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جتري مقارنة أسباب األعباء العاملية لألمراض طبقًا للنسبة املئوية للعجز الكيل التي تنتج عن سبب ما 
 Disability Adjusted Life Years من جمموع سنوات العمر املصححة باحتساب مدد العجز

DALYs(( يف العامل كل سنة وهي مقياس للسنوات املفقودة من احلياة الصحية )YLL( بسبب املوت قبل 
األوان وكذلك بسبب السنوات التي يعيشها اإلنسان وهو عاجز)YLD(. ومن ثم فإن هذه الطريقة تقتيض 
إجراء حسابات طويلة ليمكن حساب أعباء احلاالت املزمنة بام فيها العجز أكثر مما كانت تقتضيه املؤرشات 

السابقة التي كانت تركز عىل معدالت املوت فقط. وجاء فقد السمع الذي يبدأ يف سن البلوغ يف املرتبة 
الـ12، تاليًا يف املرتبة لألحوال حول الوالدة، وعداوى اجلهاز التنفيس السفيل، والعوز املناعي البرشي، 

واالكتئاب، وأمراض القلب، واإلسهال، والسكتات، وحوادث الطرق، والسل، واملالريا، وأمراض الرئة 
املزمنة، عىل التوايل، وذلك يف تقرير عبء األمراض عام 2005. فإذا استبعدنا السنوات املفقودة من احلياة 

الصحية وركزنا عىل العجز وحده واستعملنا تقدير السنوات التي يعيشها اإلنسان وهو عاجز، فإن فقد 
السمع الذي ينشأ يف سنوات البلوغ سيأيت يف املرتبة الثالثة بنسبة %4,8 من السنوات التي يقضيها اإلنسان 
وهو عاجز )YLD( )تاليًا يف املرتبة لالضطرابات االكتئابية وغريها من اإلصابات غري املتعمدة التي تأيت 

يف املرتبة األوىل والثانية بنسب %12,1 و%4,8 من املجموع الكيل(. وعىل ذلك فإن فقد السمع يضع عبئًا 
اجتامعيًا واقتصاديًا كبريًا عىل املجتمع بام جيعل الوقاية من اختالل السمع الذي تقوم به احلكومات وغريها 

من املنظامت استثامرًا ممتازًا.

قياس العبء
إن البيانات القياسية املوثوق هبا واملرتكزة عىل السكان والتي تتعلق باختالل السمع قليلة جدًا. وقد نرشت 

منظمة الصحة العاملية بروتوكواًل تم إعداده بواسطة جمموعة من اخلرباء للقيام بمسوحات مرتكزة عىل 
السكان عن االنتشار، واألسباب، واحلاجة إىل القيام بمسوحات فيام يتعلق باضطرابات األذن والسمع. 

ويتضمن هذا الربوتوكول برجميات إلدخال البيانات، والتحليل، وبه قسم عن طرق إجراء املسح، 
واالستبيانات اخلاصة بكل شخص لتسجيل املعلومات عن مستوى السمع لديه، ونتائج الفحص، والتاريخ 

العائيل، وتشخيص مرض األذن، واإلجراءات املطلوبة. وتعطي جمموعة من تعليامت الرتميز تعريفات 
وتعليامت عن كل بند من بنود االستبيان. وقد أجريت حتى اآلن مسوحات باستعامل هذا الربوتوكول يف 
أكثر من عرشة بلدان وتم تقدير أرقام اختالل السمع املسبب للعجز هبا. غري أنه التزال هناك حاجة ملزيد 

من  املعلومات اجليدة املرتكزة عىل السكان. 

اأنواع تاأثريات اختالل ال�سمع  2.1

قد يكون اختالل السمع )بام يف ذلك الصمم( حسيًا – عصبيًا )نتيجة لتلف يف األذن الوسطى أو العصب 
السمعي( أو توصيليًا )ناتج عن تعويق أو ضعف املوجات الصوتية املارة من األذن اخلارجية إىل األذن 
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الوسطى( أو خليطًا من كليهام. والختالل السمع تأثري بالغ عىل األفراد: فقد يتأخر نمو الكالم واللغة 
عندهم، ويتباطأ تقدمهم الدرايس، وجيدون صعوبات يف احلصول عىل الوظائف أو االحتفاظ هبا، وحتدث 

هلم مشاكل اجتامعية بسبب الوصمة التي تلحق هبم )فيتم اعتبارهم، عىل نحو جمحف، أهنم غري مرغوب 
فيهم أو أهنم مصدر للعار( يف كل سني عمرهم. 

3.1 ال�ستعراف املبكر

توجد أدلة قوية عىل أن االستعراف املبكر عىل اختالل السمع يؤدي إىل حتسن واضح يف اللغة والتعليم. 
كام أن االستعراف املتأخر الختالل السمع يؤدي إىل ضعف العالج. ولذلك فقد أنشئت خدمات لتحري 

السمع لدى األطفال حديثي الوالدة يف معظم البلدان املتقدمة لتحديد األطفال الذين لدهيم اختالل وراثي 
يف السمع. غري أن إنشاء تلك اخلدمات يكلف كثريًا كام أن االستعراف عىل فقد السمع خالل السنوات 

األوىل من العمر قد يكون اخليار األكثر جدوى. 

4.1 الأ�سباب

(1( حيدث فقدان السمع احليس- العصبي. نتيجة لتشوهات يف القوقعة باألذن الوسطى أو املسار السمعي 
)العصب السمعي الذي يأخذ النبضات العصبية إىل مركز السمع يف املخ(. وبصفة عامة فإن واحدًا من كل 

ألف طفل يولدون يكون لدهيم فقدان عميق للسمع، وغالبيته من النوع احليس العصبي.

أ- أسباب وراثية
معظم حاالت فقد السمع الوراثي يكون سببها جينات سائدة، أو متنحية أو مرتبطة باجلنس. )اجلينات 

املتنحية البد لكي حتدث تأثريًا من أن تورث من كال األبوين، بينام اجلينات املهيمنة يظهر تأثريها لو ورثت 
من أحد األبوين فقط، اجلينات املرتبطة باجلنس فإهنا ترتبط بالصبغيات "الكروموسومات y أو " x وهي 

كرورموسومات اجلنس( ومعظم فقد السمع الوراثي ينتج من جينات متنحية صبغية وراثية )ليست 
مرتبطة باجلنس( بينام النسبة الباقية من األسباب الوراثية تنتج عن جينات سائدة صبغية وراثية تؤدى إىل 

ما يعرف بمتالزمات معروفة تسبب فقد السمع )مثل متالزمة واردينربج Waardenbergs أو متالزمة 
)Ushers أرش

ب- فقد السمع اخللقي املكتسب
• احلصبة األملانية لدى األم، الزهري لدى األم، الفريوس املضخم للخاليا cytomegalovirus، داء 	

toxoplasmosis املقوسات
• إصابات الوالدة ونقص األكسيجني، والصفراء الوليدية، )تشيع أكثر يف البلدان النامية(	

13

1- مدى اكت ار الصما واختالل السمع  وأسباب اخصابة من-  وشيفية دوقي-

CPB - Advanced Level.indd   13 11/11/2013   9:17:40 AM



ج – مكتسب بعد الوالدة
•  األمراض مثل التهاب السحايا، املالريا، الفريوس املضخم للخاليا، أو العداوى األخرى مثل 	

النكاف، داء املقوسات واحلصبة. تشيع، بصفة خاصة يف الدول النامية الفقرية. 
•  نقص اليود الذي يؤدي إىل التقزم املتوطن – سدس سكان العامل معرضون خلطر نقص اليود لكن 	

األرقام املرتبطة بفقد السمع غري معروفة.
•  الضوضاء املفرطة سواء يف املجتمع أو الصناعة، ويوجد يف معظم البلدان املتقدمة ترشيعات للحد من 	

التعرض للضوضاء يف العمل بقدر يزيد عن 90 ديسيبل. ولكن لألسف فإن تلك القوانني غري معمول 
هبا يف الغالب والنتيجة هي حدوث فقد شديد يف سامع األصوات ذات الرتددات العالية مع تقدم 

السن. وقد اتضح أن التلف الذي يصيب السمع بسبب الضوضاء يضيف إىل الفقد الطبيعي للسمع 
يف الشيخوخة )presbyacusis(. وقد ظهر أثر الضوضاء االجتامعية واضحًا يف السنوات األخرية، 

وتشري الدراسات إىل أن بعض الشباب يفقدون سامع األصوات ذات الذبذبات العالية بسبب املوسيقى 
الصاخبة يف أماكن مغلقة مثل النوادي، أو عند استعامل أجهزة االسترييو الشخصية. ودار كالم كثري 

حول احلاجة إىل رفع مستوى الوعي حول هذه املشكلة إال أن الترشيعات ال توجد سوى يف بلدان 
قليلة، وحتى تلك الترشيعات تتصف بأهنا ليست قوية بام يكفي حلامية اجلامهري. 

•  األدوية السامة لألذن هي أيضًا سبب شائع لفقد السمع. فمن املعروف جيدًا أن الكثري من األدوية 	
القوية مثل بعض املضادات احليوية أو األدوية السامة للخاليا cytotoxics )مثل أدوية الرسطان( 

يمكن أن تدمر السمع لدى بعض الناس الذين لدهيم قابلية أكرب لذلك دون غريهم. ورغم ذلك فإنه 
يف احلاالت التي هتدد حياة املريض يكون لفقد السمع أمهية أقل. كذلك، فإن بعض حاالت العدوى 
مثل التهاب السحايا واملالريا يمكن أن تسبب فقد سمع، ولكن األدوية يمكن أن تفعل أحيانًا نفس 

اليشء. فاألدوية املعروف أهنا تسبب فقدًا للسمع هي األدوية التي تنتهي أسامئها باملقطع )ميسني( 
دة وحمكومة جيدًا فإهنا لن تؤثر  )مثل جنتاميسني واسرتبتوميسني(. وإذا أعطيت األدوية بطريقة مرشَّ

عىل السمع. وأفضل طريقة يتم هبا التحكم هي قياس مستويات الدواء يف الدم بشكل منتظم طوال 
فرتة العالج بحيث يمكن ختفيض اجلرعة إذا كان املستوى عاليًا. ويف البلدان النامية يكون اختيار 

الدواء حمكومًا بالتكلفة، واألدوية الفعالة غري السامة لألذن تكلف كثريًا. 
• خلل السمع يف الشيخوخة Presbyacusis هو الذي حيدث مع تقدم السن ويكون من النوع احليس 	

العصبي. وسببه غري معروف وال يوجد له عالج خاص سوى التأهيل السمعي.

(2( فقدان السمع التوصييل شائع وهو مسئول عن الكثري من حاالت اختالل السمع املتوسط. ومعظم 
هذه احلاالت – والتي يمكن أن تؤثر يف األذن اخلارجية واألذن الوسطى – يمكن عالجها بنجاح واستعادة 

السمع الطبيعي.

• الشمع املنحرش )الشمع الذي يسد قناة األذن بكاملها ويؤثر يف السمع( وقد يكون هذا أكثر أسباب 	
فقدان

• السمع البسيط إىل املتوسط شيوعًا رغم أنه يف بعض املجتمعات كان هذا الشمع سببًا يف محاية السمع  	
من التلف بسبب الضوضاء
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• التهاب األذن الوسطى املصحوب بإفرازات شائع وقد يؤدي إىل اختالل السمع.	
• عدوى األذن شائعة يف البلدان الفقرية وتؤدي كثريًا إىل التهاب األذن الوسطى املزمن املتقيح 	

(CSOM( واختالل السمع ؛ ويف بعض األحيان يكون %5 أو أكثر من األطفال لدهيم إفراز صديدي 
خارج من آذاهنم بسبب إصابتهم بالتهاب األذن الوسطى املزمن املتقيح وتتضمن عوامل اخلطورة قلة 

النظافة الشخصية، املخالطة مع ماء قذر، عدوى اجلهاز التنفيس العلوي. ويكون مسبوقًا يف العادة 
بالتهاب األذن الوسطى احلاد ))AOM ويتسبب يف ثقب غشاء طبلة األذن وفقد متوسط للسمع 

يف األذن املصابة. ويشيع التهاب األذن الوسطى احلاد بني األطفال اإلجيابيني لفريوس العوز املناعي 
البرشي، واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية. ويشيع يف األطفال الذين ال يرضعون رضاعة 

طبيعية، والذين يعيشون يف أماكن مزدمحة أو هبا مدخنون، أو عندما يكون األطفال عىل اتصال بأطفال 
آخرين لدهيم رشح من األنف وسعال. وتوجد تفاصيل العالج املوىص به يف األجزاء 1-4، 2-4، 

4-3. وإذا كانت األذن قد جفت ولكن ظل الثقب موجودًا فإنه قد يصبح موطئًا ملزيد من العدوى. 
• الورم الكوليستريويل Cholesteatoma وهو مرض من أمراض األذن األكثر خطورة ولكنه أقل 	

شيوعًا. ويمكن أن يكون له أثر مدمر عىل السمع كام يسبب خراريج باملخ وشلل بالوجه. 
• أورام األذن اخلبيثة وهي نادرة، غري أهنا، لو وجدت، تكون مؤملة للغاية وصعبة العالج. وأورام 	

 acoustic neuroma املخ غري شائعة ولكن أورام العصب الثامن مثل ورم العصب السمعي
تكون مصحوبة غالبًا بفقد للسمع يف جانب واحد وطنني يف األذن، ودوار، وجيب معاجلتها يف وحدة 

متخصصة، وأورام العصب السمعي تتطور ببطء ولذلك البد من اتباع سياسة "راقب لرتى"
• التهاب األذن الوسطى املصحوب بإفرازات، والتهاب األذن الوسطى الصديدي املزمن مها من 	

األمراض الشائعة بني املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي/األيدز. ذلك رغم أنه ال يوجد دليل 
قاطع حتى اآلن عىل أن فقد السمع احليس- العصبي ينشأ من فريوس العوز املناعي البرشي/اإليدز 

و/أو من األدوية املضادة للفريوسات القهقرية.
الوقاية

يمكن توقي نحو 50% عىل األقل من أعباء فقد السمع، غري أن خمططي الربامج ال يكونون يف العادة 
مدركني للفرص املتاحة للوقاية والعالج والتأهيل من أمراض األذن وفقد السمع. وإن الوقاية والعالج 
والتأهيل بالنسبة لفقد السمع - الذي عادة ما يكون غري مرئي - جيب أن تكون هي هدف اسرتاتيجيات 

تلك الربامج. 

ومن أمثلة الوقاية من اختالل يؤدي إىل نقص السمع هو ما حيدث بعد إدخال برامج للتطعيم ضد احلصبة 
األملانية، حيث وجد انخفاض ملحوظ يف عدد األطفال الذين ولدوا وهبم صمم. وإن التطعيم ضد احلصبة 

األملانية والنكاف واحلصبة ليس مكلفًا نوعًا ما وهو فعال. 

ويمكن اعتبار الوقاية وقاية أولية أو ثانوية أو ثالثية. فالوقاية األولية متنع حدوث املرض أو غريه من 
العوامل التي يمكن أن تؤدي إىل اختالل السمع. وهي تشمل مداخالت مثل احلفاظ عىل األذن من 

فقد السمع الذي تسببه الضوضاء، والتطعيم ضد العدوى املسببة لفقد السمع، وعالج التهابات األذن 
الوسطى، واالستعامل الرشيد لألدوية السامة لألذن.
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وتشمل الوقاية الثانوية اإلجراءات التي تتخذ لتوقي حدوث األمراض التي تسبب اختالل السمع، أو 
توقي اختالل السمع من التحول إىل عجز وإعاقة )ويعني هذا الوقاية من اختالل السمع الذي يؤثر يف 

 ،screening القدرة عىل السمع جيدًا(، وتشمل أيضًا األنشطة مثل االكتشاف املبكر عن طريق التحري
والعالج الفوري حلاالت عدوى مثل التهاب السحايا أو التهاب األذن الوسطى املزمن الصديدي 

)القيحي( وأحيانًا إجراء جراحات لإلقالل إىل أدنى حد من اختالل السمع. 

الوقاية الثالثية الوقاية الثاكوية الوقاية األولية االعتالل

املعينات السمعية

التعليم اخلاص

التأهيل

االكتشاف املبكر عن 
طريق التحري جلميع 
الفئات األكثر تعرضًا 

للخطر، وإعطاء العالج 
لو كان متاحًا 

التمنيع احلصبة األملانبة
التثقيف الصحي

عالج األم

الزهري

التثقيف الصحي

عالج األم

داء املقوسات

التغذية

معيضات اليود

نقص اليود

التجنب، واالستعامل 
الرشيد

تسمم األذن باألدوية

التثقيف الصحي

اإلرشاد

 حاميل السمة الوراثية

األسباب اجلينية

اجلراحة، لو كانت 
مناسبة

اليوجد التشوهات الوراثية

الوقاية قبل الوالدة
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الوقاية الثالثية الوقاية الثاكوية الوقاية األولية االعتالل

املعينات السمعية

التعليم اخلاص

التأهيل

االكتشاف املبكر عن 
طريق التحري جلميع 
الفئات األكثر تعرضًا 

للخطر،

 وإعطاء العالج لو كان 
متاحًا 

التغذية

رعاية احلامل

نقص وزن املولود

حتسني ممارسات التوليد إصابات الوالدة

والدة بالقيرصية اهلربس البسيط

النظافة الشخصية

التثقيف الصحي

الفريوس املضخم 
للخاليا

اكتشاف الفئات 
املعرضة للخطر

الصفراء

التجنب وترشيد 
االستعامل

تسمم األذن باألدوية

إقالل الضوضاء فقدان السمع بسبب 
ضوضاء احلاضنات

الوقاية حول الوالدة

الوقاية الثالثية الوقاية الثاكوية الوقاية األولية االعتالل

املعينات السمعية

التعليم اخلاص

التأهيل

االكتشاف املبكر عن 
طريق التحري جلميع 
الفئات األكثر تعرضًا 

للخطر،

 وإعطاء العالج لو كان 
متاحًا 

النظافة الشخصية انحشار شمع األذن
التثقيف الصحي التهاب األذن الظاهرة

جتنب استعامل ما يمكن 
ادخاله يف أذن الطفل

األجسام الغريبة

النظافة الشخصية

حتسني األحوال املعيشية

العالج املناسب لعدوى 
اجلهاز التنفيس العلوي

تغذية أفضل

الرضاعة الطبيعية

التهاب األذن احلاد 
واملزمن

التمنيع احلصبة، النكاف
مقاومة الناقل

الوقاية

املالريا الدماغية

التهاب السحايا الوقاية، التمنيع
التجنب وترشيد 

االستعامل
تسمم األذن باألدوية

الوقاية يف الطفولة
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الوقاية الثالثية الوقاية الثاكوية الوقاية األولية االعتالل

املعينات السمعية
التعليم اخلاص

التأهيل

االكتشاف املبكر التجنب وترشيد االستعامل تسمم األذن باألدوية
االكتشاف املبكر التثقيف الصحي

قوانني احلفاظ عىل السمع

 فقدان السمع بسبب
الضوضاء

 جتنب العوامل
 السامة لألذن،

والضوضاء

صمم الشيخوخة

اجلراحة  اقوانني استعامل اخلوذات
وأحزمة األمان

trauma اإلصابات 

اجلراحة تصلب األذن

الوقاية يف البالغني

يمكن اعتبار الوقاية الثالثية هي منع اإلعاقة من التحول إىل عجز كامل بالنسبة لشخص يؤدي العمل يف 
بيئته، وتشمل توفري خدمات املعينات السمعية، والتعليم اخلاص، وإتاحة االندماج يف املجتمع. ويوجد 

توضيح هلذا اإلطار يف اجلدول 1-4 الذي يبنينِّ األنشطة املمكن ممارستها بالنسبة لكل نوع من الوقاية وفقًا 
لألسباب املختلفة. 

وقد طورت منظمة الصحة العاملية مؤخرًا تصنيفًا جديدًا لإلعاقة )التصنيف الدويل لتأدية الوظائف والعجز 
والصحة( وهو تصنيف يتناول العوامل االجتامعية والبيئية، والشخصية. غري أن التصنيف املستعمل هنا 

اليزال مفيدًا يف فهم األنواع املختلفة من العالج والتأهيل التي جيب أن تستخدم.

اجلدول 5: األسباب الرئيسية لفقدان السمع

كسبة منخفضة كسبة متوسطة كسبة عالية
مرتبطة بالتغذية الضوضاء املفرطة أسباب جينية

مرتبطة باإلصابات األدوية والكيامويات السامة 
لألذن

التهاب األذن الوسطى

داء مينيري مشاكل قبل الوالدة وحول 
الوالدة

صمم الشيخوخة

األورام حاالت العدوى
أسباب دماغية وعائية الشمع واألجسام الغريبة
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ومن أجل مزيد من تطوير هنج الصحة العامة يف الوقاية قامت منظمة الصحة العاملية بتصنيف خمتلف 
األسباب وفقًا لتكرار حدوثها )انظر اجلدول 5(، حيث يساعد ذلك عىل تطوير اسرتاتيجيات للوقاية 

تركز عىل األسباب ذات التكرارية العالية واملتوسطة وجتاهل األسباب ذات التكرارية املنخفضة حتى ولو 
كان ذلك يعني بالنسبة لبعض األشخاص تعويقًا كبريًا. لذلك، فإن منظمة الصحة العاملية تعد جمموعة 
خمتارة من االسرتاتيجيات الفعالة للوقاية ضد األدوية السامة لألذن، والتهاب األذن الوسطى املزمن، 

وفقدان السمع بسبب الضوضاء، وقد تم بالفعل إعداد دالئل إرشادية حول املعينات السمعية امليسورة 
الكلفة للدول النامية تكلفتها. ويشمل تنفيذ هذه االسرتاتيجيات الرعاية األولية لألذن والسمع، كجزء 

من برنامج الوقاية. 

1-5 برنامج للوقاية 
ينبغي أن تتضمن مكونات برنامج الوقاية الرعاية األولية لألذن والسمع، والتثقيف الصحي، وترصد 

وعالج األمراض املعدية، والتحصينات، وصحة األم، ورعاية ماقبل وما حول الوالدة، واإلرشاد اجليني 
)الوراثي(، وحفظ السمع، والتحري، واالكتشاف، والتحويل إىل اخلدمات الثانوية والثالثية والدورات 
التدريبية والتنشيطية عىل مجيع املستويات. وسوف ترتبط تلك املكونات بربامج التأهيل وإعادة التأهيل، 

وبرامج التأهيل املجتمعية املرتكز، وتوفري خدمات املعينات السمعية واخلدمات التثقيفية. وقد متت تغطية 
معظم تلك املوضوعات يف هذا املرجع التدريبي. ويوجد برنامج تفصييل للوقاية بامللحق. " إنشاء برنامج 

وطني أو حميل للصمم واختالل السمع".  

وُتَعد مبادرة منظمة الصحة العاملية من أجل املعينات السمعية واخلدمات املناسبة وامليسورة الكلفة للدول 
ت منظمة الصحة العاملية  النامية هي مثااًل آخر الستعامل أسلوب الصحة العامة يف الوقاية. وقد أعدَّ

دالئل إرشادية عن اخلدمات واملعينات السمعية للدول النامية، ونرشت يف سنة 2001، ونرشت الطبعة 
الثانية يف 2004 )نسخ إنجليزية وصينية(. تصف تلك الدالئل اإلرشادية املتطلبات األساسية للمعينات 
السمعية التي توضع خلف األذن، وأحيانًا كذلك تلك التي توضع عىل اجلسم، وإنشاء خدمات التسليم، 

والرتكيب، واملتابعة، واإلصالح. وتستهدف هذه الدالئل اإلرشادية بصفة خاصة األطفال والرضع 
ولكنها تغطي أيضًا مجيع األعامر.  

وملواجهة القضايا املعقدة املتعلقة بتوفري أعداد من اخلدمات واملعينات السمعية امليسورة الكلفة يف العامل 
النامي، أنشئت رشاكة تسمى - رعاية السمع عىل امتداد العامل WWHearing يف الدول النامية. وهذه 

اهليئة تضم أصحاب املصلحة الرئيسيني، وراسمي السياسات، ومقدمي اخلدمات، واملدربني، واملستفيدين 
يف الدول النامية، واملانحني الرئيسيني، واملستشارين املناسبني من اخلرباء، ومنظمة الصحة العاملية كمراقب 
مهتم وممثلني الحتادات التجارة والصناعة، واملنظامت التي ال تستهدف الربح، التي تنتج املعينات السمعية 
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أو تقوم بتجميعها وسوف تشارك من خالل الربنامج يف إنشاء رشاكة رعاية السمع عىل امتداد العامل 
WWHearing باالتفاق مع منظمة الصحة العاملية. وسوف تشجع هذه الرشاكة WWHearing عىل 

مساعدة وإنشاء رشاكة عامة/خاصة بني احلكومات الوطنية يف الدول النامية وصانعي املعينات السمعية 
من أجل تقديم خدمات ومعينات سمعية ميسورة الكلفة، وبكميات كافية.
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أو تقوم بتجميعها وسوف تشارك من خالل الربنامج يف إنشاء رشاكة رعاية السمع عىل امتداد العامل 
WWHearing باالتفاق مع منظمة الصحة العاملية. وسوف تشجع هذه الرشاكة WWHearing عىل 

مساعدة وإنشاء رشاكة عامة/خاصة بني احلكومات الوطنية يف الدول النامية وصانعي املعينات السمعية 
من أجل تقديم خدمات ومعينات سمعية ميسورة الكلفة، وبكميات كافية.

2- فح�ض الأذن

2-1 الأعرا�ض والعالمات
• امل األذن	 ••	
• احلمى	 ••	
• إفرازات األذن	
• احلكة	 ••	
• 	انسداد األذن	
• اختالل السمع	
• طنني األذن	
• الدوار	
• شلل الوجه	

أمل األذن:
حيدث أمل األذن غالبًا بسبب وجود عدوى حادة باألذن أو تدهور حاد لعدوى مزمنة باألذن ويمكن إجياد 

السبب بسهولة. وعىل ذلك فلو كانت موجودات فحص منظار األذن طبيعية، يكون عليك أن إعادة 
الفحص بدقة أكثر وأن تفكر يف أمل األذن الرجيع referred earache، الذي ينتج عن أجزاء أخرى من 

الرأس والرقبة غري األذن. ابحث يف الفم، وعاين األسنان واللثة لرتى إن كان هناك تسوس أو عدوى، 
خاصة يف رضس العقل. فإذا كان مصدر األمل موجودًا يف الفم أو احللق فسيكون األمل أسوأ عند البلع 

وينترش إىل األذن. افحص اللوزتني لتعرف إن كان يوجد هبام التهاب )تورم وتقرحات( أوزوائد. ويكون أمل 
 hypopharynx األذن شائعًا بعد عملية استئصال اللوزتني. وحيتاج املرء ألجل فحص البلعوم السفيل
إىل مرآة البلعوم. ولكن يف حاالت األورام يكون ما يعطي املؤرش هو الرائحة الكرهية الناجتة عن األنسجة 

النخرية. وافحص الرقبة والفك وما وراء األذن. وقم بجس الرقبة الكتشاف الغدد املتضخمة. 

يمكن أن يكون موضع أمل األذن أمام األذن مبارشة ومنترشًا إىل العظم الصدغي والفك السفيل، خاصة 
عند املضغ. فاطلب من املريض أن يفتح فمه واضغط بإصبعك السبابة عىل املفصل الصدغي الفكي 

temporomandibular. فإذا حدث أمل غري عادي فسيكون التشخيص هو متالزمة أمل خلل األداء 
  mastoid process الصدغي الفكي. ينشأ أمل األذن خلف األذن عىل اجلانب األسفل من النتوء اخلشائي

عن مرتفق العضلة القصية- الرتقوية – اخلشائية )التهاب الوتر(.

وإذا مل يمكن حتديد السبب بعد استبعاد كل االحتامالت السابقة ويكون هناك أمل صارخ يف أعامق األذن، 
فقد يدل هذا عىل وجود أمل عصبي. فقم أيضًا باختبار ضعف العصب الوجهي )انظر اجلزء اخلاص بالشلل 

الوجهي(. 
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وينبغي احلذر، فقد يكون أن بكاء األطفال وسوء اهلضم مها العرضان الوحيدان اللتهاب األذن الوسطى 
احلاد. وقد حيدث تنقيط من األذن، ولكنه عرض ال يعول عليه اللتهاب األذن الوسطى احلاد. وإذا نام 

الطفل جيدًا خالل الليل فربام ال يكون لديه عدوى باألذن. 

ال يكون التهاب األذن الوسطى املزمن يف العادة مؤملًا إال أثناء حدوث سورة حادة..

إفراز من األذن كايشء من التهاب 
األذن الوسطى املزمن الصديدي

اخفرازات األذن:
اإلفراز الغزير من األذن أو اإلفراز شبه املخاطي ينشأ دائاًم من األذن الوسطى ويكون 

عالمة عىل التهاب حاد أو مزمن يف األذن الوسطى. ويسبب التهاب األذن الظاهرة 
كمية قليلة من اإلفرازات. ويمكن بسهولة التعرف عىل الفطريات )الرشاشية الدخناء، 

الرشاشية الصفراء، الرشاشية السوداء( ولكن ليس احلال كذلك مع املبيضات، وقد 
يكون إفراز قليل قشدي دلياًل عىل وجود املبيضات.

وقد يوحي وجود إفراز كريه الرائحة بوجود الورم الكوليستريويل.. وتسبب اإلكزيام أو 
حساسية اجللد يف صيوان األذن وقناة األذن إفرازًا مائيًا )األذن الباكية(. ويكون خروج 
إفراز مائي عقب إصابات الرأس ترسبًا من السائل الدماغي النخاعي. ويكون التفريق 

بينه وبني اإلفراز من األذن الوسطى بواسطة فحص اإلفراز للجلوكوز، فالسائل 
الدماغي النخاعي حيتوي عىل اجللوكوز. ويوجد إفراز مدمم بعد اإلصابات أو يف عداوى األذن الشديدة.

احلكة:
احلكة هي أحد أعراض التهاب األذن الظاهرة )بسبب العدوى أو اإلكزيام(

ضغط األذن:
يمكن أن ينشأ الضغط باألذن من أي جزء باألذن، أي األذن الوسطى، أو األذن الداخلية. مثاًل شمع 

األذن، واختالل أداء قناة استاكيوس، التهاب األذن الوسطى مع وجود انسكاب، أو استسقاء يف األذن 
الوسطى )داء مينيري( كلها تسبب الضغط يف األذن. 

اختالل السمع وطنني األذن:
ينطبق هنا نفس ما ينطبق عىل ضغط األذن. الطنني Tinnitus وهو ما يطلق عىل الضوضاء أو األصوات 

التي حتدث يف األذن والتي تكون إحساسًا سمعيًا حيدث عند عدم وجود أصوات خارجية. ويكون 
التشخيص بواسطة منظار لألذن واالختبارات الصوتية. 

احلمى:
يمكن أن تكون احلمى مصاحبة اللتهاب األذن الوسطى احلاد ويسبقها عادة عدوى باملجاري التنفسية 

العليا. وربام يكون الطفل الذي يعاين من أمل بالبطن حول الرسة مصابًا بالتهاب األذن الوسطى. وحيتاج إىل 
فحص طبلة األذن بواسطة منظار أذن. 
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الدوخة والدوار:
• عندما يشكو املريض من الدوخة، يكون أول يشء تفعله هو أن تعرف بالضبط ماذا يعنيه بالدوخة، 	

فاسأل املريض أن يصف لك نوعية الدوخة. ومعروف أن األذن الداخلية مسؤولة عن 50-%60 فقط 
 .circulatory من حاالت الدوخة، بينام باقي األسباب تكون إما عصبية أو دورانية

• 	 vestibular system الدوار هو نوع من الدوخة ينشأ من آفة أو أداء غري طبيعي للجهاز الدهليزي
الطريف أو املركزي. والدوار النموذجي هو توهم حدوث حركة بالبيئة املحيطة باملرء. ومن عالماته 

انتفاضية رسيعة للعني( مصحوبة غالبًا بغثيان وقيء.  الرأرأة nystagmus )حركات 
• يمكن أن ينشأ الدوار من اجلهاز الدهليزي الطريف )األذن الداخلية والعصب الدهليزي( أومن اجلهاز 	

العصبي املركزي )املخ(. 
• الدوار املصحوب بحركات مفاجئة للرأس تستمر لعدة ثوان فقط هو صفة خاصة باختالل العضو 	

benign paroxysmal vertigo الدهليزي الطريف ويسمى الدوار اإلنتيايب احلميد
• الدوار الذي يستمر عدة ساعات يكون مصاحبًا الختالل باألذن الداخلية.	
• الدوار الذي يستمر عدة أسابيع يمكن أن يكون التهاب التيه أو التهاب العصب الدهليزي. 	
• الدوار املستمر الذي يدوم ألكثر من ثالثة أسابيع ينشأ من اختالل يف اجلهاز العصبي املركزي.	
• إذا أحس شخص ما بالدوخة ولكن بدون رأرأة فالبد أن يكون السبب خارج اجلهاز الدهليزي 	

)وينبغي فحص حالة املريض الصحية والعصبية(. وعليك أيضًا أن تالحظ إذا ما كان يوجد لديه فرط 
 hyperventilation هتوية

• من أمثلة أسباب الدوار النايشء من اجلهاز الدهليزي الطريف مرض مينيري، دوار احلركة، التهاب التيه، 	
التهاب األعصاب، ارجتاج األذن الداخلية. ومن أمثلة األسباب الدهليزية املركزية االضطرابات 

العصبية مثل قصور األوعية الدماغية، التسمم الكحويل، الزهري العصبي، وأورام املخ.
شلل الوج-:

ُيَعّد ضعف العضالت يف جانب واحد من الوجه أو عدم القدرة عىل حتريكها عالمة عىل شلل الوجه )شلل 
بل، شلل العصب الوجهي( وتتطور تلك العالمات عىل مدى يومني وتصبح ظاهرة عندما تسأل املريض 

أن يغلق عينيه وأن يرفع حاجبيه ليظهر أسنانه. ويف أغلب األحيان يكون الشلل يف 
جانب واحد من الوجه. ويكون هناك شعور بالتصلب، وقد يوجد أمل باألذن. بفحص 

صيوان األذن وقناة األذن وطبلة األذن للكشف عن وجود طفح للهربس النزيل 
أو غريها من االختالالت خاصة التهاب األذن الوسطى، والورم الكوليسرتويل، 

واألورام. ويكون شلل الوجه عىل اجلانبني عالمة عىل وجود مرض عصبي.

شلل بالوج- كادج عن ورم 
شوليسرتويل
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مضاعفات التهاب األذن الوسطى:
يمكن أن يؤدي التهاب األذن الوسطى احلاد أو املزمن يف وجود أو عدم وجود الورم الكوليسرتويل إىل 

مضاعفات خطرية وقد تكون مميتة. ويمكن للعدوى أن تنترش إىل اخلشاء، العصب الوجهي، التيه، اجليب 
اجلانبي، والسحايا )األغشية حول املخ( واملخ، مسببة خراج خشائي، شلل العصب الوجهي، خثار اجليب 

اجلانبي، التهاب السحايا، خراج حتت اجلافية، خراج فوق اجلافية، وخراج باملخ. ومن التمويل العالمات 
املنذرة بقرب حدوث مضاعفات داخل القحف intra-cranial حدوث إفراز كريه الرائحة من األذن، أمل 

باألذن، محى، وصداع.

• ورم مؤمل خلف األذن    	
• محى متزايدة	
• صداع	
• تصلب بالرقبة	
• فقدان مفاجيء للسمع	
• دوار	
• شلل العصب الوجهي	
• 	 ataxia الرتنح
• نقص أو فقدان الوعي	 ينبغي يف احلاالت التالية التحويل {

عىل الفور إىل املست فى! )خراريج 
املخ بالذات هلا معدالت وفاة عالية( 

  ارشح الفرق بني األنواع املختلفة من     
اإلفرازات التي توجد يف هذه احلاالت: 

التهاب األذن الظاهرة

فطر

التهاب األذن الوسطى

اإلكزيام

صف الفرق بني:

 أمل األذن وأمل األذن الرجيع
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2-2 الفح�ض مبنظار الأذن

حتقق من منظار األذن:
• حتقق من سطوع ضوء املنظار، وغري البطاريات لو لزم األمر يف حالة عدم سطوع الضوء بالقدر 	

الكايف. ألنك يف تلك احلالة قد ال ترى األمراض وقد تبدو طبلة األذن الطبيعية معتمة، كام أن املساحة 
التي تعمل هبا جيب أال تكون ساطعة اإلضاءة ألن الفحص باملنظار يف ضوء الشمس مثاًل يكون 

فاشاًل. وإذا احتاج األمر قم بإظالم الغرفة قلياًل، أو اجلس يف ظل شجرة. 

شيف حتمل الطفل:
• اجعل الطفل الصغري جيلس عىل حجر أمه ومضمومًا بطريقة 	

صحيحة بني الذراعني، مع تقييد رأسه ويديه لتجنب حركته 
وركالته، اجلس أنت عىل نفس مستوى املريض وارشح ما سوف 

تقوم بعمله
شيف متسك املنظار ودتعامل مع-:

• اختر أكبر منظار يالئم قناة األذن وال يسبب بها ألمًا- 	
ولكل مريض استعمل منظارًا نظيفًا

• إذا كان املريض يشكو من أذن واحدة افحص أذنه السليمة أواًل ثم 	
افحص األخرى بنفس املنظار، أما إذا كان يوجد إفراز من األذنني 

فاستعمل منظارًا لكل منهام ملنع التلوث.
• امسك املنظار كام لو كنت متسك بقلم رصاص، هبذه الطريقة يمكنك 	

  traumaأن تسند جانب يدك عىل رأس املريض لتجنب اإلصابة
التي يمكن أن حتدث من حركة الرأس املفاجئة، حيث إن إمساك 

املنظار يف راحة اليد كام لو كان خنجرًا يمكن أن حيوله إىل أداة 
خطرية. 

• اجذب بيدك األخرى صيوان األذن إىل أعىل وإىل اخلارج لتمد قناة األذن من أجل رؤية أفضل. ويف 	
األطفال اجذب إىل أعىل قلياًل
• قبل إدخال املنظار يف األذن قم بإضاءته من مسافة قريبة يف فتحة األذن 	

لفحص اجلزء اخلارجي من قناة األذن حيث يمكن وجود الدمامل واألورام 
احلليمية والليفية، ثم أدخل املنظار برفق يف األذن، وقد تضغط الزنمة قلياًل 
جانبًا باملنظار. وينبغي جتنب ملس اجلزء العظمي من قناة األذن ألنه حساس 

للغاية. واجعل عينك قريبة من املنظار حيث يزيد ذلك من جمال الرؤية.

طريقة محل الطفل لفحص- بمنظار 
األذن

شيف متسك منظار األذن

25

2- فحص األذن

CPB - Advanced Level.indd   25 11/11/2013   9:17:42 AM



ما الذي دبحث عن-؟:
• 	 ،polyp افحص يف قناة األذن : حالة اجللد، الشمع، جسم غريب، صديد، انتفاخ، حتبب، سليلة

وغري ذلك من األورام. وقم بأزالة الشمع إذا كان حيجب جمال رؤيتك، وكن حذرًا يف التعامل مع 
السالئل. وإن وجود سالئل حبيبية متعددة يمكن أن يكون عالمة عىل السل.  ملحوظة: ال تقم بإجراء 

خزعة للسليلة قبل أن تقوم بعمل شفط باملحقنة. فإذا أمكنك استخراج دم تكون السليلة ورمًا كبريًا 
glomus tumour تسبب له اخلزعة نزفًا شديدًا.

• افحص غشاء الطبلة، ال يكشف حدد أواًل مكان مقبض الزنمة حتى تتأكد من أنك تنظر إىل غشاء 	
الطبلة. وليكن يف علمك أن منظار األذن إال عن صورة جزئية لغشاء الطبلة. وحرك املنظار قلياًل 

حتى تتأكد أنك قد كونت صورة كاملة لغشاء الطبلة. وإذا كان الشمع أو الصديد حيجب رؤيتك وقم 
بإزالته. 

قائمة دفقدية للفحص بمنظار األذن: 
• حدد أوال غشاء طبلة األذن وتأكد من وضعه )انكامش، بروز(، اللمعان، اللون، االمحرار، التحبب، 	

وجود ثقب. 
• إذا كان غشاء الطبلة سلياًم حاول أن تنظر من خالله لتقدير مدى هتوية األذن الوسطى.	
• هل األذن الوسطى مهواة أم أن هبا صديدًا أو سائاًل؟	
• خذ ملحوظة عن حجم وموضع الثقب	
• هل الثقب مركزي، طريف، أو فوق الطبلة؟ )فوق مقبض الزنمة(؟ 	
• هل األذن الوسطى جافة وغشاؤها املخاطي طبيعي؟	
• هل الغشاء املخاطي متورم أو حمتقن؟	
• هل توجد سليالت أو حتببات؟	
• هل يوجد ورم كوليسرتويل؟	
• ابحث عن الورم الكوليسرتويل خاصة يف احلافة العليا اخللفية، وعن الثقوب عىل احلافة أو فوق الطبلة، 	

وجيوب االنكامش. 
• أصعب األشياء يف رؤيتها والتي من املمكن إغفاهلا هي السوائل يف األذن الوسطى )التهاب األذن 	

الوسطى املصحوب بانسكاب( والورم الكوليسرتويل. 
• اصنع رساًم ختطيطيًا ملوجودات فحص منظار األذن عىل بطاقة املريض..	

شيفية املحافظة عىل منظار األذن: 
• ال تنس أن تغلق املنظار بعد كل فحص جتريه لتوفري طاقة البطاريات. وإذا كنت ال تستعمل املنظار 	

 speculum يوميًا انزع البطاريات قبل حفظه. ونظف كل أجزاء املنظار التي تدخل إىل األذن
بمحلول مطهر، وبالنسبة للتي يمكن إعادة استعامهلا منها فيمكن تعقيمها يف موصدة. وليكن لديك 

بطاريات ومصابيح احتياطية وعدد كاف من أجزاء املنظار التي تدخل األذن.
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صف لزميل لك أين توجد تلك احلاالت يف مريض:

• شمع، جسم غريب، زوائد، التهاب األذن الظاهرة، التهاب األذن الوسطى احلاد، التهاب 	
األذن الوسطى املصحوب بانسكاب، فطر، التهاب األذن الوسطى املزمن الصديدي، التهاب 

األذن الوسطى املصحوب بورم كولسرتويل، الثقوب اجلافة، التهاب اللوزتني الغدانيات، 
رشح من األنف، تضخم اللوزتني، تضخم غدد الرقبة.

�سجالت املر�سى- املالحظات ال�سريرية.
دون مالحظات قصرية وذات عالقة عىل سجل املريض:

التاريخ املريض والشكوى باألسلوب الذي عرب به املريض، األمراض واجلراحات السابقة، . 1
العالجات احلالية، حاالت احلساسيية.

موجودات الفحص، ونتائج االختبارات.. 2
التشخيص. 3
اخلطة: العالج والوصفات، املزيد من االختبارات، تاريخ املتابعة.. 4

مثال )طفل عمره 4 سنوات(:
التاريخ: أمل باألذن منذ يومني، األمراض السابقة: التهاب حاد باألذن الوسطى 3 مرات خالل 

السنوات الثالث السابقة.
األدوية : ال توجد. احلساسيات: ال يوجد يشء معروف.

الفحص: األذن اليمنى: بروز غشاء طبلة األذن ؛ األذن اليرسى: اليوجد يشء غري طبيعي. األنف: 
إفراز صديدي. احللق: ال يوجد يشء غري طبيعي. 

التشخيص: التهاب حاد باألذن الوسطى يف األذن اليمنى؛ رشح صديدي من األنف.
اخلطة العالجية: األدوية : رشاب أموكسيسللني 250 مللجم 3مرات يوميًا ملدة أسبوع 

ورشاب باراسيتامول 5 ملجم 4 مرات يوميًا. عند احلاجة إليه.

االختصارات شائعة االستعامل:
TM: غشاء الطبلة
FB: جسم غريب 

التهاب حاد باألذن الوسطى   :AOM or OMA
التهاب صديدي )قيحي( مزمن باألذن الوسطى  :CSOM

 OME: التهاب باألذن الوسطى مصحوب بانسكاب، أذن صمغية
التهاب األذن الظاهرة  :OE
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NAD: اليوجد يشء غري طبيعي

Rx: وصفة طبية

مرة واحدة يف اليوم  :OD

مرتني يف اليوم  :BID

عند احلاجة  :PRN مرات يف اليوم QID: 4 مرات يف اليوم TID: 3
قبل الوجبات  :AC

بعد الوجبات  :PC

IM: يف العضل

IV: يف الوريد 

ة ري ب ك ة  ق ع ل م  :Tbsp

Tabs: أقراص

Stat: فورًا
عد دم كامل  :FBC

ESR: رسعة ترسيب الكرات احلمراء

BP: ضعط الدم

T: درجة احلرارة

اعمل مع زميل لك: 
صف األعراض التي سوف جتدها يف طفل عمره 6 سنوات يعاين من التهاب صديدي مزمن   

باألذن الوسطى..

جهز بطاقة صحية للطفل تتضمن: 

األعراض

األمراض السابقة األدوية

 احلساسيات

سجل حالة:

احللق   التشخيص: األنف  األذن 

العالج:
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2-2 فح�ض الأذن
الفحص العام:

• احصل عىل انطباع عام عن حالة املريض، هل يبدو يف صحة جيدة؟ هل الطفل ينمو جيدًا، راجع 	
منحنى النمو لألطفال دون اخلامسة لو كان متاحًا. ماهي حالة نظافة الطفل؟ هل توجد غدد أو 

تقرحات منترشة؟ هل املريض يتنفس بطريقة عادية من خالل األنف؟ هل يوجد لتنفسه رصير؟ هل 
الكالم والسمع طبيعيان؟

صيوان األذن:
• هل الصيوان طبيعي؟ افحصه بحثًا عن وجود أي عدوى، أو شكل غري 	

الطبيعي، أو أورام، أو نواسري، أو ندوب. وال تنس فحص ما خلف 
األذن وما حتت حلمة األذن. 

فحص األكف واحللق  والرقبة:

• هل األنف مسدود أم أن التنفس طبيعي من األنف؟ هل يوجد إفراز 	
من األنف؟

• انظر داخل الفم. هل توجد عدوى/ تقرحات يف اللسان أو األغشية 	
املخاطية؟ ما هي حالة اللثة؟ ما هي حالة اللوزتني، هل هي متضخمة 

أو ملتهبة؟ ما هي حالة األسنان؟ هل توجد غدانيات؟ 
• قم بجس منطقة الرقبة : خلف الفك السفيل، وحتت الفك السفيل، 	

وحتت الذقن، ومقدم ومؤخر الرقبة، وتبني هل توجد غدد متضخمة؟ 

ملحوظة: وجود غدد متعددة متضخمة خاصة أسفل الذقن دثري ال ك يف اخصابة بالعوز املناعي 
البرشي املكتسب.

طبلة أذن طبيعية

دصلب طبلة  األذن 

29

2- فحص األذن

CPB - Advanced Level.indd   29 11/11/2013   9:17:42 AM



اختبار السمع بال وشة الركاكة وصندوق الضوضاء لباراين: 

الشوكة الرنانة هي أداة ال غنى عنها للتفريق بني اختالل السمع احليس العصبي واختالل السمع التوصييل 
وملراجعة رسم األذن الذي يمكن أن يكون خمطئًا يف هذه الناحية. يستعمل صندوق باراين للضوضاء 

 Rinne and the إلجراء اختبار رين وويرب )Hz 512( للتثبت من فقدان السمع. تستعمل شوكة رنانة
.Weber test

 :Rinne test اختبار رين
• ختترب كل أذن عىل حدة	
• تأكد من أن الشوكة الرنانة هتتز بطرقها عىل الكوع، ال تطرقها عىل أسطح صلبة ألن هذا سوف يصدر 	

نغامت رنني ذات ترددات أعىل بكثري مما جيعل اإلختبار بال فائدة..
• ضع قاعدة الشوكة الرنانة عىل اخلشائية واسأل " هل تسمع الصوت؟" إذا كانت اإلجابة "نعم" ضع 	

الشوكة فورًا عند مدخل قناة األذن بالضبط. 
• اسأل املريض " هل الصوت اآلن أقوى أم أضعف؟" كرر االختبار لو كان املربض غري متأكد واسأله 	

مرة أخرى عن الصوت األعىل للشوكة الرنانة هل هو والشوكة موضوعة عىل العظم أم وهي أمام قناة 
األذن؟ 

• يف السمع الطبيعي أو اختالل السمع احليس العصبي يكون الصوت أقوى أمام قناة األذن.و يسمى 	
)رين إجيايب( يف اختالل السمع التوصييل حيدث العكس، الصوت عىل العظم يكون أقوى، ويسمى 

رين يف هذه احلالة سلبيًا. يستطيع املرء أن خيترب نفسه بعمل ما يشبه االختالل التوصييل بسد قناة األذن 
باإلصبع. يف حالة اختالل السمع التوصييل البسيط سيظل رين إجيابيًا. ويتحول رين إىل سلبي لو 

كانت فجوة اهلواء العظمية أكرب من 20 ديسيبل. 

اختبار ريني بال وشة الركاكة أمام قناة األذن  اختبار ريني بال وشة الركاكة أعىل اخل اء
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: Weber test اختبار ويرب
• ختترب األذنان معًا يف نفس الوقت، وهذا االختبار ال يفيد إال يف 	

حاالت اختالل السمع عىل جانب واحد
• تأكد من أن الشوكة الرنانة هتتز بطرقها عىل الكوع	
• ضع قاعدة الشوكة الرنانة عىل منتصف جبهة املريض واسأل 	

املريض:" أين تسمع الصوت أقوى ما يكون، عىل اليمني أم 
عىل اليسار، أم يف املنتصف؟"

• كرر االختبار لو كان املريض غري متأكد من سامع الصوت.	
• إذا مل يسمع املريض الصوت ضع الشوكة الرنانة أمام أسنانه. 	
• اختبار ويرب والشوكة الرنانة عىل اجلبينفي السمع الطبيعي أو اختالل السمع املتامثل عىل اجلانبني يسمع 	

الصوت يف املنتصف، ويف حالة فقدان السمع احليس العصبي يكون سامع الصوت أفضل يف األذن 
األفضل. ويسمى هذا )التجانب(.. ويف فقدان السمع التوصييل يكون سامع الصوت أفضل عىل األذن 

األسوأ. 
Barany Test اختبار باراين

هذا االختبار جيري للتأكد من أن املريض مصاب بالصمم الكامل يف أذن واحدة أو أنه ال يزال لديه بعض 
السمع للكالم. وهذا االختبار مفيد بصفة خاصة يف الصمم عىل 

جانب واحد. ويف بعض األحيان قد يبدو أن عتبة السمع هي 70 
ديسيبل أو أكثر عىل خمطط السمع لألذن الصامء، ولكن هذا حيدث 

بسبب اسرتاق السمع باألذن التي هبا سمع. وصندوق باراين هو 
صانع ضوضاء شبيه بالساعة يستعمل لتغطية السمع يف األذن التي 

هبا سمع.

• ارشح للمريض : "سوف حتدث اآللة ضجة عالية يف األذن 	
التي تسمع، من فضلك حاول أن تكرر ما أصيح به يف األذن 

املعطوبة". ضع طرف صندوق الضوضاء يف مدخل قناة األذن 
التي تسمع. شغل الصندوق ارصخ يف األذن املعطوبة لفظًا 

بسيطًا مثل "مرحبا" فإذا مل يسمع املريض يكون أصم للباراين. 
وهذا يعني أنه ال يدرك الكالم مطلقًا وسيكون هلذا تأثري عند 

اختيار املعينة السمعية.

اختبار ويرب وال وشة الركاكة عىل اجلبني

اختبار باراين بحجب األذن األفضل 

صاكعة الضجيج )باراين( وشوشة ركاكة 

اخرت زمياًل: 
ارشح فائدة الشوكة الرنانة. 1
اعرض استعامل الشوكة الرنانة . 2

ارشح للمجموعة الغرض 
الرئييس الختبار باراين  
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اكت�ساف، حتري واختبار اختالل ال�سمع   - 3
3-1اكت�ساف اختالل ال�سمع

يعد االكتشاف والتأهيل املبكر لفقدان السمع أمرًا مهام بالنسبة للرضع و األطفال الصغار. وتوجد أدلة 
عىل أن األطفال املصابني باختالل وراثي  حيس عصبي للسمع إذا ما تم اكتشاف احلالة وتأهيلها خالل 

األشهر الثالثة األوىل من احلياة يكون تطور الكالم واللغة عندهم أفضل كثريًا مما عند الذين يكتشف لدهيم 
االختالل ويتم تأهيلهم يف وقت الحق. واالكتشاف املبكر مهم كذلك يف األطفال األكرب سنًا الذين إذا 

مل يتم اكتشاف مرضهم وتأهيلهم يصبحون منعزلني ويساء فهمهم يف العادة، إذ يكون هناك شك يف أهنم 
يعانون من مشكلة سلوكية ومن ثم ال يتلقون نوع املساعدة التي حيتاجوهنا. 

3-2 طرق التحري
قد يكون لدى اآلباء  شك يف وجود فقدان للسمع  لدى الرضع واألطفال الصغار جدًا، وأي والد يبوح  

هبذا الشك ال بد له من التفكري جيدًا. واآلخرون ممن هلم صلة بأطفال مصابني باختالل يف السمع قد 
يكونون قادرين عىل مقارنة استجابات أطفاهلم لألصوات مع استجابات غريهم من األطفال، ومن ثم 

يرصحون هبذا الشك.

 وجيب أن تؤخذ مثل تلك الشكوك مأخذ اجلد وأن جيرى اختبار للسمع لدى الرضيع أو الطفل.

وقد تم تصميم طرق الختبار السمع لدى تلك الفئة العمرية.و تشمل تلك الطرق:   

• االهتامم بعوامل االختطار )اخلطر(	
• قوائم رصد	
• استبيانات	
• اختبارات التحري	

3-2-1عوامل االختطار )اخلطر(الختالل السمع موجودة يف الوحدة 1. استعامل عوامل اخلطر لتحديد 
اختالل السمع يف الرضع وصغار األطفال كانت ناجحة جزئيًا فقط.  وحوايل %50 من حاالت فقدان 
السمع مل تكتشف. وبعض أنواع فقدان السمع الوراثي قد ال تكون ظاهرة من تاريخ الرضيع ، كام أن 

العدوى خالل احلمل ال يكون هلا دائاًم أعراض واضحة.
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3-2-2 قوائا التفقد. يمكن عمل قائمة وإعطائها لألمهات اجلدد حتدد فيها العالمات املتوقع وجودها 
يف الرضيع أو الطفل الصغري الذي يتمتع بسمع طبيعي. ستساعد مثل تلك القائمة يف التعرف عىل بعض 

من لدهيم فقدان متوسط أو شديد للسمع. وتتضمن القائمة النموذجية االستجابات للصوت والعالمات 
املميزة لتطور الكالم واللغة. )جدول 1(  

جدول 1: قائمة دفقد لآلباء أو من يتولون الرعاية

جيفل عند سامع صوت عاِل حديثو الوالدة 

هيدهده صوت متوسط االرتفاع أو املوسيقى  0-3 أشهر 

يلتفت نحو مصدر الصوت 3-4 أشهر 

يلتفت وحيدد موقع الصوت اهلاديء ، وتظهر منه أصوات مناغاة مثل )دادا( 6-8 أشهر 

تزداد املناغاة ويبدأ يف نطق أوىل كلامته-يفهم واحدة أو اثنتني من التعليامت البسيطة  مثل  12 شهراً 
"صفق بيديك"

يقول عىل األقل ست كلامت 18 شهراً 

يربط كلمتني معًا سنتني  

.يتكلم يف مجل كاملة. الكالم واضح يف األساس 3 سنوات 

3-2-3 استبياكات استعملت للرضع واألطفال األكرب سنًا بدرجات خمتلفة من النجاح. وتعتمد 
االستبيانات عىل املالحظة، وعىل ذلك فقد ال يتم اكتشاف فقدان السمع البسيط عىل جانب واحد 

باستعامل تلك الطريقة.  ولكن من مزايا االستبيانات أهنا طريقة غري مكلفة يف اكتشاف فقدان السمع 
األكثر شدة يف األطفال الذين تتأثر لدهيم كلتا األذنني. )جدول 2(

جدول 2 أسئلة دستعمل لألطفال من 6-8 أشهر

• هل تظن أن الطفل يتمتع بسمع طبيعي؟	
• هل جيفل طفلك لسامع ضجة عالية؟	
• هل يالحظ طفلك صوت  نفري السيارة أو جرس الدراجة؟ 	
• عندما تتحدث بطريقة عادية إىل طفلك هل يستدير لينظر إليك؟	
• هل إذا  تكلمت بصوت هاديء للغاية ال يلتفت الطفل إليك؟	
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3-3-3 اختبارات التحري  يمكن استخدامها يف فئات عمرية خمتلفة عىل أساس مستوى النمو الذي بلغه 
الرضيع/ الطفل )شكل 1(. ومثلها مثل االختبارات مجيعًا البد أن جترى بواسطة شخص مدرب. والبد 

من وجود صوت مرتفع إلحداث التغريات السلوكية يف طفل  رضيع، ومن ثم فاألمر حيتاج إىل اختبارات 
متخصصة يف تلك الفئة العمرية. ومع نمو الرضيع يمكن احلصول عىل استجابات من أصوات أكثر هدوءًا 

حتى يبلغ الشهر السادس حيث يمكن للطفل أن يلتفت وحيدد مصدر صوت حيدث من مستوى األذن. 
تلك القدرة عىل االلتفات إىل مصدر الصوت هي أساس اختبار اإلهلاء Distraction Test )سيأيت 

وصفه الحقًا( ويمكن كذلك استعامل اختبارات أخرى مع األطفال األكرب سنًا حتى يصبحوا عىل مقدرة 
من التعاون يف قياس السمع للنربة النقية pure tone audiometry وهو االختبار الذي يعطي معظم 

املعلومات.   

شكل 1 اختبارات حتري السمع 
االختبارات                                                                                                                 

العمر بالشهر

• االنبعاثات األذنية السمعية	
• اختبار استجابة جذع املخ السمعي	
• اختبار اإلهلاء	
• قياس السمع بتعزيز برصي 	
• اختبار األداء	
• قياس السمع للنربات النقية	

العمر بالشهر

36  24  18  12  6  0

3-3-4 حتري السمع يف حديثي الوالدة
تم وضع اختبارات لتحري السمع يف األطفال حديثي الوالدة  الكتشاف اختالالت السمع. وال تعتمد 
تلك االختبارات عىل تغريات سلوكية يف االستجابة لألصوات ومن ثم فمن املمكن حتديد كل درجات 

فقدان السمع. وتستعمل االختبارات االنبعاثات األذنية السمعية و/ أو استجابات جذع املخ.  

االكبعاثات األذكية السمعية:
• هي أصوات تنتج يف اخلاليا املشعرة اخلارجية للقوقعة استجابة إلشارة صوتية	
• ال يكون من املمكن يف العادة تسجيلها إذا تواجد الكثري من املخلفات يف سائل األذن الوسطى.	
• منها نوعان رئيسيان يستعمالن يف اختبار السمع لدى األطفال الرضع:- انبعاثات أذنية سمعية 	

تستثار بصورةعابرة )TEOAEs(  و انبعاثات أذنية سمعية ناجتة عن االنفتال ) DPs( )التشويه(   
• يتم إنتاج االنبعاثات األذنية السمعية التي تستثار بصورةعابرة بإحداث صوت نقر، وال تكون 	

موجودة إذا كان فقدان السمع أكثر من 25-30 ديسيبل.   

34

الرعاية األولية لألذن والسمع – مصدر ددريبي- املستوى املتقدم

CPB - Advanced Level.indd   34 11/11/2013   9:17:42 AM



• االنبعاثات األذنية السمعية الناجتة عن االنفتال DPs تكون نتيجة للتفاعل بني نغمتني متقاربتني يف 	
الرتدد تصدران معًا ويمكن تسجيلها يف آذان فاقدة السمع حتى 45 ديسيبل.

 ملحوظة: دوجد أدوات حتمل باليد لقياس االكبعاثات األذكية 
السمعية شام يمكن استعامل التجهيزات اآللية للقياس

)ABR( اختبار استجابة جذع املخ
 electrode يف هذا االختبار تسجل االستجابات لصوت ما يف ثالثة مواضع للمرسى الكهربائي

 V positions فوق سطح اجلمجمة. وتشاهد االستجابات عىل هيئة موجية، وموجة واحدة. املوجة  
هي املوجة املطلوب حتديدها. ويستعمل عادة صوت نقر للحصول عىل االستجابة. ويشمل النقر ترددات 

عرب جمال عريض، وينبه القوقعة عىل امتداد طوله، ولكن االستجابات تكون يف منطقة 1-4 كيلوهرتز 
4kHz–1 ، وأساسًا حول 3 كيلوهرتز.  ومن ثم فإن االختبار ال يعطي معلومات إال تلك املتعلقة بسامع 

الرتددات العالية.  ويمكن اختبار الرضع أثناء نومهم.   

برامج حتري األطفال حديثي الوالدة
غالبًا ما تستعمل االنبعاثات األذنية الصوتية يف البداية لتحري السمع يف األطفال حديثي الوالدة. ويف بعض 

الربامج يعاد االختبار بعد شهر عندما التوجد انبعاثات. فإذا مل توجد انبعاثات مرة أخرى حيول األطفال 
إلجراء اختبار استجابة جذع املخ ABR. أما األطفال الذين لدهيم عوامل خطر يمكن إجراء اختبار 

استجابة جذع املخ مبارشة هلم دون حترهيم أوال باستعامل االنبعاثات األذنية الصوتية.  

3-3-5 حتري السمع يف  الرضع األشرب سنًا واألطفال
. يمكن استخدام االختبارات السلوكية للسمع عندما يبلغ الطفل سن النمو وهي ستة أشهر  )عىل العكس 

من العمر الزمني( وبالنسبة للرضع الذين ليسوا يف هذه السن وكذلك من لدهيم أكثر من إعاقة واحدة، 
منهم ال حيتاجون إىل االختبار بالطرق السابق وصفها. والبد أن تكون الغرف التي جتري هبا االختبارات 

هادئة متامًا.

3-3-6 اختبار اخهلاء
يمكن إجراء اختبار اإلهلاء لو كان الرضيع جالسًا بحيث يمكنه االلتفات لتحديد مصدر الصوت. وجيرى 
االختبار والرضيع جالس عىل ركبتي شخص بالغ مواجهًا للشخص الذي سيقوم بإهلائه )صارف االنتباه( 

ويتحكم يف انتباهه باستعامل اللعب. ويصدر الشخص القائم باالختبار اإلشارات الصوتية من زاوية 45 
درجة من اخللف، ويف مستوى األذن عىل بعد مرت واحد )الشكل 2 أ( 
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القائا باالختبار والوضع اخلاص ب- الوضع األول للقائا باالختبار

األم/األب + الرضيع

منضدة

أداة اخهلاء

)ال كل 2 أ(  أوضاع اختبار اخهلاء

يتم اختبار الرتددات املتوسطة واملنخفضة )أي األصوات ذات الطبقات العالية واملتوسطة واملنخفضة( كل 
منها عىل حدة لكي يمكن اكتشاف فقدان السمع املنحرص يف جزء واحد من جمال الرتددات. ويمكن أن 

تشمل منبهات الصوت املستعملة ما ييل:  

خشيخشة )شخشيخة( ذات ترددات عالية، أصوات طنني عند 4 كيلوهرتز   الرتددات العالية 

نغامت طنني عند 1 كيلوهرتز الرتددات املتوسطة  

مههامت صوتية أو نغامت طنني عند 500 كيلوهرتز           الرتددات املنخفضة 

)نغامت الطنني هي نغامت ختتلف قلياًل حول نغمة مركزية. وتوجد أدوات يدوية إلجراء االختبار(

)35ديسيبل 35dBA( ويراعى أخذ احليطة يف أال يكون  تصدر األصوات عند مستويات هادئة متامًا 
هناك ما يدل عىل مكان القائم باالختبار سوى إشارة االختبار.   

3-3-7 قياس السمع املعزز بالبرص 
حيتاج هذا االختبار إىل معدات – مصدر صوت ولعبة مضيئة أو ضوء وامض. ومصدر الصوت هو مقياس 

للسمع ويمكن إصدار األصوات من خالل مكربات للصوت أو سامعات للرأس )أو سامعات صغرية 
لألذن(، تستعمل عندئذ نغامت طنني عند 500 هرتز 1 ، 2 و 4 كيلوهرتز؛ وإذا كانت سامعات الرأس هي 
األداة املستعملة فسيكون ممكنًا استعامل النغامت النقية. ويوضع مكربا الصوت عىل زاوية حوايل 60 درجة 

إىل جانب الرضيع أو الطفل الذي جيري اختباره بحيث ال حيتاج إىل االلتفات نحو مصدر الضوء الذي 
يوضع عادة ىف األعىل. ويكون هذا مما يساعد القائم باالختبار عىل التعرف عىل االستجابة التي حتدث أثناء 

االختبار.    
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يف البداية يظهر الضوء للرضيع كلام سمع صوتًا. وحاملا يتعلم الرضيع أن يبحث عن الضوء كلام حدث 
صوت يمكن بدء االختبار نفسه. أي حاملا يكون الرضيع قد هتيأ.   وخالل االختبار يصدر الصوت أوال 

وال يصدر الضوء إال بعد أن يستدير الطفل باحثًا عنه. وهبذه الطريقة فإن أصواتًا من ترددات خمتلفة يمكن 
إدخاهلا يف املستوى املختار  للتحري ، وهو عادة 35/30 ديسيبل عند األذن،  عند استعامل مكربات الصوت. 

ناقش ملاذا يستعمل اختبار اإلهلاء 
كطريقة لتحري الرضع

3-3-8  اختبارات األداء
ُيَرى الطفل كيف ينتظر حتى يكون الصوت مسموعًا قبل أن يقوم بعمل ما. وحاملا يتم ذلك جُيرى 

االختبار عىل مسافة مرت واحد من اخللف )شكل 2 ب(. ويمكن إجراء االختبار باستعامل 

 1 "ابدأ" للرتددات املنخفضة، و" قف"  للرتددات العالية، عىل أن تصدر يف أكثر مستويات الصوت  
هدوءًا.
أو

 2 نغامت طنني عند 500 هرتز و 4 كيلوهرتز. تصدر عند مستوى هاديء مماثل للسمع العادي

يقال أن الرضيع قد "اجتاز" اختبار التحري إذا صدرت منه استجابتان يف أكثر املستويات هدوءًا

)ال كل 2 ب(   مواضع  اختبار األداء

الوضع األول للقائا باالختبار

الوضع الثاين للقائا باالختبار الوضع الثالث للقائا باالختبار

منضدة

األم/األب أو 
الطفلالقائا بالرعاية
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ارشح الفروق بني:  اختبارات اخهلاء 
واختبارات األداء ومتى يمكن استخدامهام لقياس السمع

3-3-9 قياس السمع بالنغمة النقية  يمكن قياس السمع باستعامل القياس بالنغمة النقية. تدخل 
نغامت نقية باستعامل سامعات الرأس والقيام باالختبار يف غرفة مكيفة اهلواء عند 500 هرتز 1و 2 و 4 

كيلوهرتز. وتدخل األصوات عادة عند مستوى 20 ديسيبل

3-4 قياس السمع

يمكن  استعامل مجيع االختبارات الواردة يف الشكل 1 إال اختبار االنبعاثات األذنية السمعية لقياس 
درجة فقدان السمع يف األطفال وكذلك يف التحري. وجيري عمل ذلك بالبدء عند مستوى من ارتفاع 

الصوت إلجراء التحري، فإذا مل حتدث استجابة  يتم رفع مستوى الصوت إىل أن حتدث االستجابة، 
وقياس هذا املستوى تسمى مقياس مستوى الصوت. ويكون لدى بعض الرضع وصغار األطفال درجة 

شديدة من فقدان السمع جتعلهم ال يسمعون أي اصوات ولكنهم يستجيبون رسيعاً  جدًا  عند ملسهم 
أو عند رؤيتهم ليشء ما. وغري هؤالء قد ال يبدو أهنم يستجيبون بسبب وجود معوقات إضافية لدهيم. 

وهاتان املجموعتان يمكن أن  يكون اختبارمها صعبًا ولذلك فإن الرضع الذين ال جيتازون اختبار 
التحري جيب اختبارهم بواسطة أشخاص مدربني.   

اختبار استجابة جذع املخ حمدود فقط باختبار مستوى جذع املخ وال يعطي معلومات عن السمع يف 
الرتددات املنخفضة. واالختبارات السلوكية، ماعدا قياس السمع بالنغامت النقية، ال تعطي معلومات 

إال عن مستويات السمع باألذن األحسن سمعًا من األذنني.  وقد تشري تلك االختبارات إىل الفروق بني 
األذنني،  بإظهار الصعوبة يف حتديد مصدر صوت ما، بدون حتديد حجم الفرق. ويمكن احلصول عىل 

معلومات عن  كلتا األذنني بشكل منفصل باستعامل  قياس الصوت املعزز برصيًا.   

عند وجود عدم متاثل يف فقدان السمع عىل اجلانبني ، يكون من الرضوري استعامل إجراء يسمى " التقنيع 
أو اإلخفاء “masking لو أردنا حتديد مستوى السمع يف األذنني مجيعًا.  يف التقنيع – اإلخفاء-  تدخل 

ضوضاء إىل األذن األحسن من األذنني بينام تقاس عتبة السمع يف األذن األضعف . انظر القسم 4-2 
للتقنيع –اإلخفاء- باستعامل صندوق باراين إلحداث الضوضاء. ويمكن استعامل التفنيع مع اختبار 

قياس السمع بالتعزيز البرصي لو كان األمر حيتاج إىل ذلك. 
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  3-5 قياس طبلة األذن  
هذا اختبار لألذن الوسطى وليس اختبارًا للسمع. ويستعمل عادة باإلضافة إىل اختبارات السمع للبالغني 
يمكن لقياس  طبلة األذن أن يدل عىل ما إذا  واألطفال، للمساعدة يف حتديد نوع فقدان السمع املكتشف. 
كانت األذن الوسطى طبيعية أم هبا سائل ، وإذا كان يوجد هبا ثقب، وإذا ما كانت أنابيب التهوية عاملة أم 
مسدودة. ويشمل إدخال أنبوب من البالستيك املرن يف اجلزء اخلارجي من قناة السمع اخلارجية  وإدخال 
نغمة يف األذن. وتقاس كمية الصوت املنعكسة )املرتدة( للداللة عىل وجود أو عدم وجود سائل.  وحجم 

الفراغ التايل )املوجود فيام وراء( لطرف األنبوب البالستيك يعطي داللة عىل غشاء طبلة األذن ووجود 
ثقب به. وكذلك يمكن إجراء اختبار ملعرفة وجود  تقلص يف العضلة الركابية stapedius  وال يمكن 

اكتشاف التقلص عند وجود سائل باألذن الوسطى

ملخص
من الرضوري اكتشاف اختالل السمع وتأهيل املصابني به مبكرًا بقدر اإلمكان. وتوجد اختبارات للتحري 

وقياس السمع لدى الرضع والرضع األكرب سنًا واألطفال والبالغني لتحديد نوع فقدان  السمع. وليست 
مثل تلك االختبارات مجيعها حتتاج إىل معدات غالية الثمن ولكنها مجيعًا حتتاج إىل تدريب قبل القيام هبا. 
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4 حالت الأذن – الت�سخي�ض والعالج  
4.1 حالت عدوى الأذن وحالت اأخرى 

التهاب األذن اخلارجية 
:OE يمكن أن يكون التهاب األذن اخلارجية

• جرثومي، فطري otomycosis (، أو إكزيمي	
• 	localized منترش أو متموضع
• حاد أو راجع(/مزمن	

التهاب  فطري  مزمن باألذن 
اخلارجية 

التهاب منترش باألذن اخلارجية 
مصحوب بوذمة  

التهاب مزمن باألذن اخلارجية

التهاب الأذن اخلارجية املنت�سر:
األسباب الرئيسية:

• دس  أطراف قطع من القطن وغريها من األشياء	
• الرطوبة واملاء امللوث	
• إفرازات من األذن الوسطى	
•  أرجية التامس	
• مرض جلدي موجود مسبقًا )الصدفية، اإلكزيام(	

األعراض والعالمات
• حكة	
• يف احلاالت احلادة : أمل شديد	
• تقرش اجللد )التهاب األذن اخلارجية اجلاف( أو إفراز قليل )التهاب األذن اخلارجية الرطب(	
• يف احلاالت احلادة يوجد امحرار يف اجللد و توجد وذمة يف احلاالت الشديدة 	
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• 	otomycosis املظهر النموذجي للفطر يف حالة  الفطار األذين
• اختالل سمعي توصييل عنام تسد اإلفرازات واملخلفات قناة األذن 	

العالج:
• نظف قناة األذن اخلارجية بمحقنة أو باملسح أو بالشفط	
• يف حالة التهاب األذن اخلارجية اجلرثومي تستعمل نقط األذن من مضاد حيوي/ستريويد 3 مرات يف 	

اليوم ملدة أسبوع. 
• يف حاالت الفطور األذين واحلاالت الشديدة من التهاب األذن اخلارجية املصحوب بالوذمة يمكن 	

العالج بالتقطري مرة واحدة من هالمة نرتات الفضة %1، تكرر بعد يومني 
• يف حاالت االلتهاب اخللوي قبل األذن و/أو تضخم اخلاليا الليمفاوية : بنيسيللني Vملدة 5 أيام 	

التهاب الأذن اخلارجية املتمو�سع، دمل، ذمل، خراج:
األسباب:

عدوى ببصيالت الشعر، الغدد أو الغدد أو الكيسة الزمهية غالبًا من العنقودية 
الذهبية  

األعراض والعالمات:
ورم مؤمل، متموضع عند مدخل األذن 

العالج:
• استعمل مرمهًا مطهرًا يوميًا مثل سلفاديازين فيض، بوفيدون- يود. 	
• كلوكساسيللني ملدة 5 أيام وباراسيتامول أو ايربوفني كلام احتاج األمر.	
• افتح اخلراج عندما ينضج	

إكصح املرىض : أال ُيدخلوا إىل آذاهنم أشياء مثل دبابيس الشعر ، خلة األسنان...إلخ ، و أن يتجنبوا دخول 
املاء القذر إىل آذاهنم وأن يستعملوا مناشف نظيفة، يكون من الصعب أحيانًا تنظيف قناة األذن خاصة يف 

حاالت الفطر. حول هؤالء املرىض إىل أخصائي أذن وأنف وحنجرة. ويمكن أن يكون التهاب األذن 
اخلارجية ثانويًا اللتهاب صديدي باألذن الوسطى، مصحوب بثقب يف طبلة األذن. افحص طبلة األذن 

باملنظار. .

صف أعراض وعالمات التهاب 
OE األذن اخلارجية

التهاب متموضع باألذن اخلارجية
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فرط التقرن االكسدادي
فرط التقرن االنسدادي هو حالة غري عادية من تقرش جلد قناة األذن مع تراكم 

الكرياتني /الورم الكولسرتويل . ويكون عادة يف ناحية واحدة.    

األعراض والعالمات:
• دائرة من التحبب يف اجلزء اخلارجي من قناة األذن. وبعد تلك التحببات 	

تكون قناة األذن ممتلئة بحطام مائل للبياض هو الكراتني أو الورم 
الكوليسرتويل. وقد تكون قناة األذن متمددة. 

• إحساس بانسداد األذن مع اختالل توصييل يف السمع.	
العالج:
• حول املريض ليجرى له كي للتحببات وإزالة للكرياتني بإنبوبة شفط 2 مم. وقد حيتاج األمر إىل أكثر من 	

جلسة ، ومما ينصح به أن تتم املتابعة بانتظام كل 3 أو 4 شهور.
)AOM( التهاب األذن الوسطى احلاد

األسباب:
• عدوى باملجاري التنفسية العليا )الرشح، التهاب اجليوب، التهاب 	

الغدانيات( واجلراثيم املسببة للمرض هي يف الغالب املكورة  الرئوية، 
املوراكسيلة النزلية Moraxella catarrhalis واملستدمية النزلية  

Haemophilus influenzaeوالعداوى األقل حدوثا هي العنقودية 
الذهبية وغريها  

• يمكن أن حتدث العدوى من خالل ثقب موجود مسبقًا )ماء ملوث( من 	
 Proteus جراثيم سالبة الغرام غالبًا مثل اإلرشيكية القولونية، املتقلبة

والزائفة الزنجارية Pseudomonas aeruginosaا
• العداوى الدموية من احلصبة واحلمى القرمزية املسببة للنخر مع ثقوب 	

كبرية يف غشاء الطبلة وتدمري للعظيامت السمعية والتهاب صديدي مزمن 
باألذن الوسطى.  

العوامل املؤهبة:
• العمر، األغلبية يف سن أقل من 5 سنوات 	
• التاريخ العائيل اللتهابات األذن	
• موسم الشتاء	
•  رضاعة الزجاجة مراكز رعاية اليوم الواحد	
• التدخني السلبي	

التهاب حاد باألذن الوسطى   
بروز  مرحلة التقيح )الصديد(

التهاب األذن الوسطى-مرحلة 
مبكرة

فرط التقرن االكسدادي
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فرط التقرن االكسدادي

العالمات واألعراض
• أمل باألذن	
• محى	
• االستثارة 	
• اختالل يف السمع	
•  امحرار يف طبلة األذن ، وبعد ذلك تنتفخ بسبب تراكم الصديد يف األذن 	

الوسطى 
• حيدث النجيج )خروج اإلفرازات( بعد  متزق طبلة األذن ، ويقل األمل و 	

احلمى بعد ذلك. ويكون الثقب يف الغالب صغريًا وقد ال يمكن رؤيته 
بسهولة يف وجود الصديد.

العالج:
تشفى كثري من احلاالت تلقائيًا، ولكن ملنع حدوث التهاب األذن الوسطى املزمن واملضاعفات يوىص 

بإعطاء عالج باملضادات احليوية : 

الرضع واألطفال:

• أموكسيسللني بالفم )15ملجم/كجم 3 مرات يوميًا( أو كوتريمكسازول )ترايميثوبريم 4ملجم/	
كجم؛ سلفاميثوكسازول 20ملجم/كجم مرتني يف اليوم( ملدة 5 أيام 

• رشاب باراسيتامول يف حاالت احلمى املرتفعة واألمل	
• ال تستعمل نقط األذن؛ كام أن نقط األنف املضادة لالنقباض ال فائدة هلا.	

إذا مل حيدث حتسن اكلينيكي خالل 5 أيام من العالج  يعطى عالج ملدة 5 أيام أخرى بنفس املضاد احليوي . 
ل املريض إىل املستشفى. وإذا مل حيدث حتسن أيضًا ) الزال األمل موجودًا، واحلمى ، والنجيج( حونِّ

وعادة ينصح بتكرار املسح اجلاف أو استعامل الفتيل باملنزل يف حاالت النجيج الصديدي )اإلفراز 
 impetigo القيحي(. وقد يساعد هذا أيضًا عىل منع حدوث التهاب األذن اخلارجية والقوباء

افحص األذن والسمع بعد العالج.

يمكن يف بعض احلاالت أن تصل العدوى إىل األماكن املجاورة مثل اخلشاء، املخ، األذن الداخلية، 
والعصب الوجهي. يف حالة التهاب اخلشاء  mastoiditis أو غريها من العالمات واألعراض الدالة عىل 
وجود مضاعفات مثل الدوخة، القيء، فقدان السمع،الصداع، تصلب الرقبة، االختالجات، شلل الوجه، 

يعطى املريض حقنة من البنزايل بنيسيللني و الكلورامفينيكول، وحيول إىل املستشفى فورًا.  

التهاب حاد باألذن الوسطي 
مثقوب
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التهاب اخل اء احلاد
األسباب:

يمكن أن ينتشأ التهاب اخلشاء احلاد   بعد عدة أسابيع من عالج غري كاف 
اللتهاب األذن الوسطى احلاد، وتصبح اجلراثيم املسببة اللتهاب األذن 
الوسطى احلاد رشسة للغاية عندما تكون مقاومة املريض ضعيفة.  كام 

يمكن أن ينشأ التهاب اخلشاء احلاد بعد سورة اللتهاب األذن الوسطى احلاد 
املصحوب بورم كوليسرتويل. وتنترش العملية القيحية )الصديدية( من األذن 
الوسطى إىل اخلشاء ، ويتسبب سوء الترصيف يف إحداث نخر عظمي خلاليا 
اخلشاء.  ويمكن للصديد أن يشق طريقه للخارج خالل سطح اخلشاء خلف 

صيوان األذن أو إىل الداخل إىل طبلة األذن، أو أغشية املخ، أو القناة الوجهية.  

العالمات واألعراض: 
• محى ومرض متزايد	
• أمل متزايد خاصة عىل منطقة اخلشائية   	
• ورم مؤمل متموج وامحرار عيل منطقة اخلشائية يسبب بروز صيوان األذن	
• نجيج )إفراز( غزير من ثقب طبلة األذن أو بروز طبلة األذن دون إفراز 	
• 	كثريًا ما يوجد تورم أو هتدل يف اجلزئ العلوي األعىل من قناة األذن قرب طبلة األذن. 	
• تشري األعراض العصبية املذكورة يف مضاعفات التهاب األذن الوسطى احلاد إىل اخرتاق اخلراج إىل 	

intra-cranial breakthrough داخل القحف

العالج:
ابدأ ب)بنزايل بنيسيللني 50000 وحدة لكل كيلوجرام يف الوريد كل 6 ساعات( و )كلورامفنيكول  

25ملجم/كجم كل 6 ساعات يف يف الوريد أو يف العضل( وحول املريض إىل املستشفى. إذا مل يكن 
جراح األذن واألنف واحلنجرة متاحًا إلجراء استئصال اخلشاء أو لو كان التحويل قد تأخر جيرى يف 

املستشفى شفط  بإبرة غليظة، أو فتح وتفريغ للخراج وإعطاء مضادات حيوية بالوريد حسب نتيجة الزرع 
واحلساسية.   

التهاب حاد باخل اء مع خراج 
حتت السمحاق
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)OME( )التهاب األذن الوسطى املصحوب باكسكاب )اكصباب
األسباب:

ينشأ التهاب األذن الوسطى املصحوب بانسكاب نتيجة النسداد قناة 
استاكيوس نتيجة لعدوى تنفسية علوية )التهاب األنف، التهاب اجليوب(، 

التهاب األنف األرجي، تضخم الغدانيات، ورم بلعومي أنفي. وحيدث 
التهاب األذن الوسطى املصحوب بانسكاب غالبًا يف األطفال دون سن 

السابعة، ولكنه حيدث أيضًا يف البالغني اإلجيابيني لفريوس العوز املناعي 
البرشي املصابني بتضخم يف الغدد الليمفاوية  وعودة نمو الغدانيات 

التهاب األذن الوسطى املصحوب 
باكسكاب

التهاب األذن الوسطى املصحوب 
باكسكاب ي فى 

 التهاب األذن الوسطى املصحوب 
باكسكاب ومع- اككامش للخلف

دثبيت الطبل بالرشايب

طبلة األذن شديدة االككامش

العالمات واألعراض:
• اختالل توصييل يف السمع	
• اإلحساس بضغط يف األذن ، 	
• أمل يف األذن أحيانًا	
• طنني	
• انكامش طبلة األذن مع وجود إفراز، وأحيانا توجد فقاقيع ومستوى ظاهر للسائل 	

العالج:
عالج عدوى املجاري التنفسية العليا، و ال تتغافل عن التهاب اجليوب. معظم 
احلاالت يف األطفال تشفى تلقائيًا بعد بضعة شهور. حول املريض إذا مل تصبح 

طبلة األذن نظيفة وكان اختالل السمع الزال موجودًا بعد 3 أشهر. يف األطفال 
املصابني بالتهاب األذن الوسطى املصحوب بانسكاب )انصباب( يكون 

استئصال الغدانيات مع تثبيت الطبل بالركايب مفيدًا. وقد يكون من املفيد أيضًا 
إدخال أنابيب للتهوية. قد يوىص بإدخال أنابيب التهوية  يف البالغني اإلجيابيني 

لفريوس العوز املناعي البرشي حسب درجة اختالل السمع لدهيم..

كاقش العوامل املؤهبة اللتهاب األذن الوسطى املصحوب باكسكاب 
اقرتح بعض اخجراءات الوقائية اللتهاب األذن الوسطى املصحوب باكسكاب  
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)CSOM( )التهاب األذن الوسطى املتقيح  )الصديدي 
األسباب:

• التهاب حاد باألذن الوسطى مل يتم شفاؤه مع وجود ثقب يف طبلة األذن	
• التهاب نخري باألذن الوسطي نتيجة للحصبة، احلمى القرمزية، السل 	
• الثقب الرضحي لطبلة األذن مع وجود عدوى ثانوية  تبدأ معظم 	

احلاالت يف السنتني األوليني من العمر ، وسوف يتسع ثقب طبلة األذن 
الذي مل يعالج ويسوء اختالل السمع.

العالمات واألعراض:
• نجيج )إفراز( خماطي صديدي من األذن يكون أحيانًا كريه الرائحة، 	

ويكون مستمرًا ملدة أسبوعني أو أكثر. 
• عدم وجود أمل باألذن مامل تكن هناك سورة حادة مع أمل عميق 	

باألذن)عالمة خطر تدل عىل حدوث مضاعفات داخل القحف( 
• ثقب يف طبلة األذن  	
• 	ossicular قد تتمزق السلسلة العظيمية
• يثخن )يصري سميكًا( الغشاء املخاطي لألذن الوسطى مع وجود حتببات  	
• اختالل  توصييل أو  خمتلط يف السمع  	

العالج:
اهلدف من العالج هو جتفيف اإلفرازات املزمنة ، وإيقاف املزيد من التدهور 

يف السمع ومنع حدوث املضاعفات. ويمكن إجراء إصالح لطبلة األذن 
والعظيامت يف حاالت خمتارة. اعط دورة واحدة من عالج التهاب األذن 

الوسطى بمضاد حيوي بالفم إذا مل تكن قد أعطيت بالفعل. الحظ: قد ال 
يكون العالج باملضاد احليوي بالفم مفيدًا يف حاالت عدوى األذن املزمنة.  

ال تعط دورات متكررة من املضاد احليوي ألذن نازحة
• م املريض كيف جيفف أذنه بممسحة 3 مرات يوميًا.	 علنِّ
• تابع ملدة 5 أيام . إذا كان اإلفراز اليزال مستمرًا واصل املسح اجلاف 	

وابدأ إعطاء نقط مطهرة لألذن. 
• حول املريض لو أمكن إىل أخصائي لشفط األذن وإعطاء نقط مضاد 	

حيوي لألذن. حول لألخصائي يف حالة وجود أمل باألذن )عالمة خطر 
تدل عىل حدوث مضاعفات داخل القحف( 

• ناظر املريض أكرب عدد من املرات لتكرار املسح اجلاف أو باستعامل 	
املحقنة ووضع نقط األذن يوميًا أو أسبوعيًا – ثم أعد فحص األذن 

ووراء األذن يف كل مرة 
• اخترب األذنني عندما تصبح األذنان نظيفتني.  	
• انصح املريض بتجنب دخول املاء إىل األذن.	

التهاب األذن الوسطى املزمن 
املتقيح 

التهاب األذن الوسطى املزمن 
املتقيح 

ثقب جاخ متوسط احلجا

ثقب جاخ شامل 
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التهاب األذن الوسطى مع وجود ورم شولسرتويل

األسباب:
السبب وراء ذلك هو اختالل يف وظيفة قناة استاكيوس. ويرتاكم الورم 

الكوليستريويل )حطام البرشة والكرياتني( يف جيب انكامش  إو خلف ثقب 
يف طبلة األذن، ويف الغالب يكون فوق طبيل epitympanally أو علوي 
خلفي قريبًا من احللقة. وحيدث مزيد من الرتاكم هلذا الورم الكوليستريويل 

ْبيِلّ  واخلشاء. ويف النهاية يدمر الورم الكوليستريويل  ْدُب َفوَق الطَّ يف الرَّ
العظيامت السمعية والعظم املحيط باألذن الوسطى واخلشاء وينيشء يف 

بعض األحيان ناسورًا خلف األذن..
ويتزايد تآكل العظام على مر السنين ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل اختالل 
ومضاعفات  الجانبي،  الجيب  وخثار  الوجهي،  والشلل  التيه(،  )التهاب  والدوخة  السمع 

داخل القحف مثل التهاب السحايا، وخراريج فوق أو تحت الجافية، وخراريج بالمخ..

العالمات واألعراض:
• اختالل توصييل أو خمتلط متزايد يف السمع	
• إذا كان يوجد نجيج )إفراز( فسيكون له رائحة كرهية . ولكن األذن قد 	

تظل جافة. ويف الوقع يكون هذا أمرًا خادعًا، ألن املريض تكون شكواه 
أقل وقد ال يراجع الطبيب إال بعد ازدياد اختالل السمع يف الوقت الذي 

تكون فيه إمكانيات اإلصالح اجلراحي واستعادة السمع قد تضاءلت 
كثريًا جدًا. 

• وجود جيب فوق طبيل أو علوي خلفي أو ثقب به مادة مائلة للبياض 	
هو الورم الكوليستريويل. وقد يوجد حتبب. وأحيانًا اليوجد سوى 

قرشة فوق طبلية بسيطة. ووجود قرشة يف هذا املوضع يكون من املمكن 
دائاًم إزالتها. وقد يكون حتت تلك القرشة ثقب أو جيب انكامش به ورم 
كوليستريويل. ويمكن جليب صغري أو ثقب أن خيفي ورما كوليستريوليًا 

كبريًا خلفه. وال يمكن للمرء إال رؤية قمة جبل اجلليد من خالل 
الثقب. وبروز نسيلة من خالل الثقب يدعو إىل الشك يف وجود ورم 

كوليستريويل من خلفه.  
العالج:

حيتاج مجيع مرىض الورم الكوليستريويل إىل التحويل إىل أخصائي يف جراحة األذن واألتف واحلنجرة، 
ألنه قد حتدث مضاعفات خطرية وقد تكون مميتة لو ترك الورم الكوليستريويل بدون عالج. ويكون 

العالج أساسًا جراحيًا لكي يتم استئصال املرض وإنقاذ ما تبقى من القدرة عىل السمع. 

يف حاالت معينة يمكن استعادة السمع أو حتسينه. 

ورم شوليستريويل

عيب فوق طبيل مع ورم 
شوليستريويل

سليلة فوق طبلية ختفي ورم 
شوليستريويل
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حدد أسباب التهاب  األذن الوسطى املزمن املصحوب بورم 
شوليستريويل والعالج املوىص ب-

الناسور خلف األذن

األعراض والعالمات:
• فتحة صغرية يف اجللد الذي يغطي اخلشاء خلف صيوان األذن.	
• نجيج )إفراز( قيحي )صديدي( مزمن من الناسور	
• قد تربز نسيلة صغرية من الفتحة	

كاسور خلف-أذين وخراج يف 
الورم الكوليستريويل

كاسور خلف-أذين وكسيلة الورم 
الكوليستريويل

األسباب:
• ورم كوليستريويل يكون قد دمر العظم القرشي للخشاء	
• السل	

العالج:
حول املريض ملزيد من التقييم حالته وإجراء جراحة . وستسفر اجلراحة يف الغالب عن كهف خشائي 

)معدل( 

ال لل الوجهي
الترشيح والوظيفة:

العصب الوجهي هو العصب السابع من الـ12 زوجًا من األعصاب القحفية cranial nerves ويمر 
خالل قناة عظمية يف قاع اجلمجمة بالقرب من األذن ) العظم الصدغي( ، وخيرج من اجلمجمة من حتت 
قناة األذن مبارشة ثم يتترش إىل العضالت الوجهية )عضالت املحاكاة( mimic muscles . وبدون أن 

يؤدي هذا العصب وظيفته كام ينبغي لن نكون قادرين عىل التقطيب، رفع احلاجبني، طرف) رمش( العينني 
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أو إغالقهام.  أو االبتسام أو مط الشفتني. وإضافة إىل ذلك فإن العصب 
الوجهي يصل إىل الغدد الدمعية ، والغدد اللعابية، وجانب اللسان حلاسة 
التذوق، ولعضالت الركاب ليحدث طمسًا لألصوات مفرطة االرتفاع. 

ويف متالزمة راميس هنت )هربس األذن ( يتأثر عصب السمع كذلك.

العالمات واألعراض:
يكون الشلل الوجهي يف العادة عىل جانب واحد ، مع أنه من املمكن أن 
يكون عىل اجلانبني يف %10 من احلاالت. وينشأ الشلل فجأة ويمكن أن 

يسوء خالل األيام التالية حتي مدة أسبوعني. وترتاوح شدته من ضعف 
بسيط يف عضالت الوجه إىل شلل كامل يف جانب الوجه. 

وتكون األعراض املصاحبة له هي جفاف العني والفم ، ودموع كثرية من عني واحدة، واختالل يف التذوق. 
وتشمل األعراض األخرى أمل باألذن، وفرط حساسية للصوت، وصعوبة يف الرشب دون إراقة املاء.

األسباب:
يكون السبب يف الشلل عىل جانب واحد من الوجه موجودًا عىل مسار العصب الوجهي خالل العظم 

الصدغي temporal  bone . ويف حاالت الشلل عىل اجلانبني يكون هناك مرض عصبي لن تتم مناقشته 
يف هذا املرجع التعليمي.   

• يف معظم احلاالت ال يكون هناك سبب حمدد، ويوجد شك يف أن تنشيطًا لفريوس اهلربس البسيط كان 	
كامنًا يلعب دورًا.

الهربس النزلي 	 

• التهاب األذن الوسطى احلاد خاصة الورم الكوليستريويل 	
• داء Lyme  اليم 	
• ساركويد 	
• كسور قاع اجلمجمة )كرس العظم الصدغي(	
• أورام العظم الصدغي  	

:prognosis املآل
املآل يكون جيدًا عمومًا. وقد يستغرق الشفاء الكامل حتى 6 أشهر. ويكون املآل أحسن يف املرىض األصغر 

سنًا، ويف الشلل غري الكامل، وكذلك عندما يبدأ الشفاء يف األسابيع القليلة األوىل. 

العالج:
• حيتاج املرىض للتحويل من أجل إجراء مزيد من الفحوص والعالج. وقد يعطى العالج 	

باالستريويدات وحدها أو مقرتنة بااألسيكلوفري نتائج طيبة. وجرعة الربيدنيزون هي: بالفم 1جمم/
كجم عىل 3 أجزاء يوميًا ملدة 15 يومًا، ثم تتناقص تدرجييًا حتي تصبح صفرًا عىل مدى األيام اخلمسة 

التالية.  

شلل بالوج- بسبب الورم 
الكوليستريويل
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• من املهم للغاية وقاية العني املفتوحة من اجلفاف إذ إهنا يمكن أن تصاب بالعمى نتيجة تندب القرنية . 	
أعط دموعًا صناعية  )قطرة ميثيل سيلليلولوز للعني( وأغلق العني برشيط الصق خالل النوم.

• تدريبات املحاكاة ترسع من الشفاء، انصح املريض بالقيام بتدريب حماولة إغالق العينني، وتقطيب 	
احلاجبني والشفتني بإظهار األسنان ومط الشفتني. 

• يمكن حل مشكلة صعوبة الرشب برفع زاوية الفم املشلولة بإصبع أو رشيط الصق. 	

كاقش عالج ومآل شلل الوج-

العالج األعراض ماهو املرض
نظف القناة بالشفط أو 

املحقنة أو املسح

عالج سطحي بدون 
مضادات حيوية بالفم )إال 

يف حالة التهاب اخللل أو 
تورم الغدد( 

سلفاديازين الفضة 
لصيوان األذن

1% هالم نرتات الفضة يف 
قناة األذن 

حكة

أمل

تقرش اجللد أو إفراز 
بسيط

امحرار اجللد

وذمة يف احلاالت 
الشديدة

التهاب 
قناة األذن 

اخلارجية و/
أو صيوان 

األذن

التهاب األذن اخلارجية

مضاد حيوي بالفم 
)أموكسيسيللني أو 

كوتريموكسازول( ملدة 
5-7 أيام

باراسيتامول طوال وجود 
احلمى واألمل

عدم استعامل نقط األذن أو 
نقط العني

محى

هتيجية

أمل باألذن

اختالل السمع

امحرار طبلة األذن

بروز طبلة األذن فيام 
بعد

عدوى حادة 
يف األذن 
الوسطى

التهاب األذن الوسطى احلاد

مضادات حيوية بالفم 
)أموكسيسيللني أو 

كوتريموكسازول( ملدة 
5-7 أيام

ال تستعمل نقط األذن

إفراز من األذن 

انحسار احلمى واألمل 

ثقب طبلة األذن

عدوى حادة 
مع وجود 

ثقب صغري

التهاب األذن الوسطى 
املصحوب بثقب
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العالج األعراض ماهو املرض
نظف القناة بالشفط أو 

املحقنة أو املسح

عالج سطحي بدون 
مضادات حيوية بالفم )إال 

يف حالة التهاب اخللل أو 
تورم الغدد( 

سلفاديازين الفضة 
لصيوان األذن

1% هالم نرتات الفضة يف 
قناة األذن 

حكة

أمل

تقرش اجللد أو إفراز 
بسيط

امحرار اجللد

وذمة يف احلاالت 
الشديدة

التهاب 
قناة األذن 

اخلارجية و/
أو صيوان 

األذن

التهاب األذن اخلارجية

مضاد حيوي بالفم 
)أموكسيسيللني أو 

كوتريموكسازول( ملدة 
5-7 أيام

باراسيتامول طوال وجود 
احلمى واألمل

عدم استعامل نقط األذن أو 
نقط العني

محى

هتيجية

أمل باألذن

اختالل السمع

امحرار طبلة األذن

بروز طبلة األذن فيام 
بعد

عدوى حادة 
يف األذن 
الوسطى

التهاب األذن الوسطى احلاد

مضادات حيوية بالفم 
)أموكسيسيللني أو 

كوتريموكسازول( ملدة 
5-7 أيام

ال تستعمل نقط األذن

إفراز من األذن 

انحسار احلمى واألمل 

ثقب طبلة األذن

عدوى حادة 
مع وجود 

ثقب صغري

التهاب األذن الوسطى 
املصحوب بثقب

4-2 تدبري عداوى الأذن
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العالج األعراض ماهو املرض
التنظيف بالشفط

استعامل املمسحة أو الفتيل 
باملنزل

نقط سيربوفلوكسازين 
لألذن ملدة ال تتجاوز 

أسبوعني 

ال تعطى مضادات حيوية 
بالفم

ال يسمح بدخول املاء

نجيج )إفراز( من 
األذن

ثقب طبلة األذن

اختالل السمع

عدوى 
باألذن 

الوسطى 
ملدة أكثر من 
أسبوعني مع 

ثقب طبلة 
األذن

التهاب األذن الوسطى املزمن 
املتقيح

 

أقل من 3 شهور انتظر 
وترقب

أكثر من 3 شهور :حول إىل 
األخصائي

انسداد األذن

اختالل السمع

طنني

جتمع سائل 
أو خماط 
يف األذن 
الوسطى

التهاب األذن الوسطى 
املصحوب بانسكاب )انصباب(  

)األذن الشمعية(
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4-3 تنظيف الأذن وتقطري نقط الأذن
شمع األذن:

• حيتاج شمع األذن إىل اإلزالة، عندما يسد قناة األذن ويسبب اختالل السمع، أو عنام يعيق الفحص 	
بمنظار األذن. وخالف ذلك فإن القليل من الشمع ال حيتاج لإلزالة. 

• انصح مرضاك بأال ينظفوا آذاهنم برباعم القطنcotton buds . فهذا ينقل العدوى، كام أنه يف 	
الواقع يدفع الشمع عميقًا يف قناة األذن. وقد يتخلف برعم القطن بدون قصد داخل قناة األذن ويظل 

هبا كجسم غريب

lقطعة قطن يف قناة األذن اكح ار شمع األذن

استعامل املحقنة:
• ألطف طرق إزالة الشمع هي استعامل املحقنة واملاء. ولكن الجيب  	

استعامل املحقنة مع مرىض معروف أن لدهيم ثقبًا يف طبلة األذن أو احتامل 
حدوث ثقب، ألن هذا يؤدي   إىل دفع الشمع داخل األذن الوسطى 
مسببًا للعدوى.  يف هؤالء املرىض يمكن إزالة الشمع باخلطاطيف أو 

الشفط مع توفر رؤية جيدة من خالل مصباح الرأس أو املجهر. 
• جيب أن يكون املاء املستعمل نظيفًا ) األفضل غليانه ثم تربيده( حتى 	

يصل إىل درجة حرارة اجلسم )37م(. املاء شديد احلرارة أو شديد الربودة يمكن أن يسبب نوبة شديدة 
من الدوار.

• وجه طرف املحقنة إىل اجلدار اخللفي لقناة األذن ثم فرغ املحقنة ببعض القوة. ويف كل األحوال احتفظ 	
بسيطرتك عىل حركاتك وجتنب ملس قناة األذن بالطرف. تأكد من أن الطرف مثبت بإحكام ألنه لومل 

يكن كذلك سيكون خطرًا.
• إذا مل تنجح بضع حماوالت  يكون من األفضل تليني الشمع 	
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دليني ال مع:
• يذوب الشمع يف املاء،. واملاء املضاف إليه منظف مثل  املاء الصابوين يكون فعاال للغاية يف التليني. 	

كذلك يوىص باستعامل حملول من  بيكربونات الصودا يف ماء مقطر. وملينات الشمع التجارية ليس هلا 
أي ميزة وقد تسبب تفاعالت أرجية )حساسية( باجللد.   

• امأل قناة األذن  باملاء الصابوين يف درجة حرارة اجلسم أو حملول بيكربونات الصودا ، ويكون املريض 	
راقدًا ورأسه مائاًل، بحيث ال يترسب املاء خارجًا. اجعل املريض يكرر ضغط الزنمة ليكبس املاء يف قناة 

األذن. بعد 20 دقيقة حاول احلقن جمددًا فإذا مل تنجح املحاولة اجعل املريض يكرر املحاولة يف املنزل 
مستعماًل املاء الصابوين ملدة يومني قبل استعامل املحقنة مرة أخرى. 

• أحيانًا ال تكون قناة األذن ممتلئة بالشمع، ولكن بحطام يميل إىل البياض هو الكرياتني. وهو يلتصق 	
باجللد بشدة ، وال يذوب يف املاء وال يمكن إزالته باملحقنة، تلك املادة حتتاج إىل اإلزالة بأدوات خاصة 

يف ضوء ورؤية جيدان.  

األجسام الغريبة
• يوجد نوعان من األجسام الغريبة هي اخلرضوات ومن أمثلتها البذور، أو حبات 	

الفول، وغري اخلرضوات ومن أمثلتها األعواد اخلشبية، وبراعم القطن، ومماحي أقالم 
الرصاص، واحلرشات واألحجار. وكال النوعني من األجسام الغريبة يمكن أن يتسبب 

يف التهاب األذن الظاهرة عند بقائه يف قناة األذن وقتًا كافيًا. عىل أن البذور يمكن أن 
تنتفخ يف وجود املاء ويصبح استخراجها صعبًا. وتسبب، يف مرحلة تالية، تفاعالت 

التهابية شديدة باجللد عىل هيئة حتببات ونسائل.     
• البذور التي تكون غري منحرشة يف قناة األذن يمكن اخراجها باملحقنة أما 	

املنحرشة فال يمكن اخراجها باملحقنة، ولكن خترج باخلطاف أو بملقط صغري قابض، 
واحيانًا يكون استعامل خمدر عام رضوريًا يف األطفال. وكل األجسام الغريبة غري البذور 

يمكن استخراجها باملحقنة.   
• احلرشات التي تطن يف قناة األذن يمكن اسكاهتا يف املنزل ببضع قطرات من زيت نبايت نظيف إىل أن 	

تستخرج فيام بعد باملحقنة. 
• ال حتاول استخراج االجسام الغريبة الكروية مثل بيل األطفال بامللقط ألهنا سوف تنزلق وتندفع أكثر 	

عمقًا داخل قناة األذن. حيث تستخرج مثل تلك األجسام  باملحقنة  أو باخلطاف. وتعامل معها بحذر 
لكيال تتسبب يف إحداث رضوح يف جلد قناة األذن وطبلة األذن.  

• حول إىل املستشفى إذا مل تنجح بعد بضع حماوالت خاصة إذا كان الطفل ال يظل ساكنًا.	

ارشح ملاذا كحتاج إىل استعامل املحقنة
 وحتت أي ظروخ يكون دليني ال مع رضوريًا

قرط )حلق( يف قناة األذن
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ما مها النوعان املختلفان من األجسام الغريبة؟
.ارشح شيف دزيل بذرة من قناة األذن      

)CSOM( املزمن )( /التهاب األذن الوسطى القيحي )الصديديOE(التهاب األذن الظاهرة
استعامل املحقنة  املسح اجلاخ/استعامل الفتيلة  التنظيف بال فط:

• يكون عالج التهاب األذن الظاهرة)OE( /التهاب األذن الوسطى القيحي 	
)الصديدي( املزمن  )CSOM( بصفة عامة باألدوية التي تستعمل من الظاهر، مثل 
نقط األذن. ولكي يكون العالج فعااًل فإنه جيب أواًل إزالة احلطام والصديد. ويمكن 

عمل ذلك باستعامل املحقنة برشط أن تكون طبلة األذن سليمة. واليوىص عمومًا 
باستعامل املحقنة يف حاالت التهاب األذن الظاهرة)OE( /التهاب األذن الوسطى 
القيحي )الصديدي( املزمن )CSOM( حيث تكون طبلة األذن مثقوبة . واملوىص 

به هو املسح ، و استعامل الفتيلة، والشفط. واملسح اجلاف يكون بممسحة من القطن 
حيملها عود رفيع. وتأكد من أن قطعة القطن ملفوفة بحيث تغطي طرف العود . و 

جيرى استعامل الفتيلة بقطعة ملفوفة من القطن  أو القامش النظيف.
• يف حاالت النجيج )خروج اإلفرازات( املزمن من األذن اعط تعليامت لألم أو 	

الشخص القائم برعاية الطفل بعمل املسح اجلاف أو استعامل الفتيلة عدة مرات 
يوميًا، قبل وضع نقط األذن. وجيب تكرار ذلك حتى يزال كل الصديد. وجيب بصفة 

خاصة إبقاء األذن الظاهرة نظيفة لتجنب تلوث الوجه وحدوث القوباء.   
إمساك الطفل عند دنظيف أذك-

الفتيلةاملمسحة اجلافة
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• التنظيف بالشفط بواسطة مضخة ماصة )يديوية أو كهربائية( إذا كان متاحًا- يستهلك وقتًا أقل ويعطي 	
نتائج أكثر فعالية من استعامل املحقنة أو املسح اجلاف أو الفتيلة، خاصة يف إزالة الصديد من األذن 

الوسطى. والبد عند القيام به من الرؤية املبارشة واستعامل مصباح الرأس لتجنب حدوث الرضوح.  

وضع كقط األذن:
• ال يمكن أن تكون نقط األذن فعالة يف وجود حطام أو صديد يمأل قناة األذن ولذلك البد من تنظيف 	

األذن أواًل
• يرقد املريض وأذنه التي ستستعمل هلا النقط هى العليا أو يلف رأسه بحيث تكون هذه األذن هي 	

العليا. اجذب صيوان األذن إىل الوراء وإىل اخلارج مثلام حيدث عند الفحص بمنظار األذن. أنزل النقط 
يف قناة األذن دون أن تلمس األذن بالقطارة لتجنب تلوث الزجاجة. ثم اضغط الزنمة مرات متوالية 

لتدفع القطرات من خالل ثقب الطبلة إىل األذن الوسطى. وجيب أن يبقي املريض رأسه مائاًل ملدة 10 
دقائق قبل التقطري يف األذن األخرى. ومن غري املستحب أن يضع املرىض بأنفسهم النقط يف آذاهنم ألهنا 

يمكن أن تتناثر إىل اخلارج، كام أنه من الصعب جتنب حدوث تلوث للزجاجة.   
• إذا كان العالج بنقط األذن يعطى ألكثر من فرد من أفراد العائلة البد أن ختصص زجاجة لكل واحد 	

منهم. وينطبق هذا أيضًا عىل نقط األنف وقطرة العني.
• ال لزوم لالحتفاظ بزجاجة النقط يف الثالجة بعد فتحها، ولكن الزجاجات التي مل تستعمل بالكامل 	

جيب التخلص منها بعد أسبوعني.

ارشح الفرق بني استعامل املحقنة    واملسح اجلاخ/الفتيلة  والتنظيف بال فط  ومتى دكون شل 
طريقة منها هي الطريقة املالئمة

ارسا خمططًا للمجريات flowchart عن 
شيفية استعامل كقط األذن
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TRAUMA  4-4 اإ�سابات الأذن
املرىض الذين هبم إصابات يف األذن يكونون حمتاجني بصفة عامة إىل التحويل إىل املستشفى للعالج.

متزق صيوان األذن:
العالج:

نظف اجلرح بعناية بمحلول مطهر. وحول املريض إىل املستشفى إلزالة 
الغرضوف املعيب وخياطة اجلرح. واعط املريض أموكسيسيللني للوقاية 

من التهاب سمحاق الغرضوف perichondritis. يمكن أن يؤدي 
التهاب سمحاق الغرضوف الذي ال يعالج إىل فقدان يف الغرضوف وتشوه 

لصيوان األذن  

جتمع دموي بالصيوان:
يكون قد حدث نزيف بني سمحاق الغرضوف والغرضوف. حول املريض 

إىل املستشفى للعالج اجلراحي. وقد يؤدي إمهال العالج إىل التهاب 
سمحاق الغرضوف ، وحدوث خراج، وتشوه.

العالج:
يتكون من الشفط أو الفتح والتفريغ حتت غطاء من املضادات احليوية. 

ثقب طبلة األذن الرضحي:
يمكن هلذا أن ينشأ من موجة مفاجئة من ضغط اهلواء يف قناة األذن تكون 

ناجتة مثاًل عن رضبة عىل األذن، أو موجات صحدمة من انفجار. أو إدخال 
أشياء مثل الدبابيس يف األذن إلخ. لرشارات اللحام، والربق وأن تسبب 

الثقب، واستعامل املحقنة لألذن يمكن أيضًا أن يسبب الثقب خاصة عندما 
يكون غشاء الطبلة رقيقًا أو عند ممارسة قوة مفرطة عند استعامل املحقنة.

 العالج:
تلتئم معظم الثقوب بام فيها الكبرية منها ائيًا خالل مدة أسبوعني إىل 

شهر. وال حيتاج األمر إىل تدخل جراحي فوري. كام جيب منع حدوث 
العدوى. وجيب أن يتجنب املرىض دخول املاء إىل آذاهنم. وإذا كان يوجد 
)إفراز( فسيكون العالج هو نفس عالج التهاب األذن الوسطى القيحي 

)الصديدي( املزمن، وإذا كان جافًا يكون العالج بالتنظيف باملسح اجلاف 
أو الشفط واملضاد احليوي يف  نقط األذن. وجيب حتويل املريض ألخصائي 

إذا مل يلتئم الثقب بعد ستة أشهر. 

عضة برشية

جتمع دموي بصيوان األذن دا 
فتح- لتفريغ-

ثقب رضخي صغري

ثقب رضخي شبري
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شرس العظا الصدغي  بارز داخل 
قناة األذن

شرس العظا الصدغي
)شرس جاكبي قاعدي يف قاع اجلمجمة(:

ينشأ هذا من رضبة عىل مؤخر أو جانب الرأس )حادث طريق- هجوم(.

العالمات واألعراض:
• أمل باألذن ومضض tenderness خلف األذن 	
• جتمع دموي خلف األذن 	
• نزيف من األذن خمتلط بسائل )السائل الدماغي النخاعي( عند متزق أغشية املخ.	
• اختالل توصييل للسمع وطنني يف األذن ينشأ من وجود الدم يف األذن الوسطى 	

حيث يمكن أن تكون السلسلة العظيمية قد اختلت؛ ويف بعض األحوال يوجد اختالل 
يف السمع ودوخة مع رأرأة  nystagmus ؛ وقد يترسب السائل أيضًا من عظمة األنف 

البارزة يف قناة األذن.
• التجمع الدموي يف فراغ األذن الوسطى haematotympanum ؛ قد تكون طبلة األذن  سليمة أو 	

مثقوبة
• شلل العصب الوجهي قد حيدث ؛ وقد يكون هذًا فوريًا أو متأخرًا ينشأ من متزق أو ضغط يف العصب 	

أو بسبب جتمع دموي تأخر تراكمه لبضعة أيام.
العالج:
• حول إىل املستشفى 	
• عندما توجد جلطة دموية يف قناة األذن متنع الرؤية ، أتركها دون مساس.	
• غط األذن بشاش معقم	
• امنع املريض من أن يتمخط ملنع اجلراثيم من الدخول خالل الشقوق املوجودة باجلمجمة مما قد يسبب 	

التهاب السحايا. 
• التجمع الدموي يف فراغ األذن الوسطى haematotympanum 3-4 سوف يربأ خالل 4-3 	

اسابيع؛ فإذا كان اختالل السمع الزال موجودًا فيحتمل وجود متزق يف السلسلة العظيمية، ويكون غالبًا 
بسبب خلع السندان؛ ويمكن إصالح السلسلة العظيمية فيام بعد؛ولكن يف حالة حدوث صمم كامل 

فلن يمكن استعادة السمع.
• حيتاج الشلل الفوري للعصب الوجهي إىل استكشاف جراحي فوري؛ أما الشلل املتأخر فيحتاج إىل 	

العالج بأقراص الربيدنيزون 20ملجم. 3 مرات يوميًا ملدة 4 أيام. ثم تقليل اجلرعة تدرجييًا حتي 
5ملجم يوميًا.

صف عالج شرس العظا الصدغي صف األكواع املختلفة 
من رضوخ األذن  وأسباهبا
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5- العمليات اجلراحية يف الأذن
جيب إجراء جراحات األذن بواسطة جراح لألذن واألنف واحلنجرة يكون متخصصًا يف اجلراحات الدقيقة 

باألذن الوسطى. وجترى العمليات باالستعانة بميكروسكوب جراحي حتت خمدر عام أو موضعي.

اأهداف اجلراحات يف التهاب الأذن الو�سطى:
• إيقاف مرض األذن ومنع مزيد من التدهور يف السمع	
• منع وعالج املضاعفات املسببة للعجز واملميتة	
• استعادة السمع 	

5-1 العمليات ال�سغرى:
:)MYRINGOTOMY 1.1.5 بضع الطبل ) بضع غ اء جتويف األذن الوسطى

التعريف: شق صغري يف غشاء الطبلة وتفريغ السائل

دواعي العملية
• التهاب األذن الوسطى حتت احلادالذي اليستجيب للعالج الدوائي	
• التهاب األذن الوسطى احلادالذي تصحبه مضاعفات	
• التهاب األذن الوسطى احلادالذي يصحبه انسكاب	

تربأ فتحة الشق الطبيل عادة خالل يومني

gromets2.1.5 أكبوب التهوية
التعريف: شق الطبل وإدخال أنبوب يف غشاء الطبلة للتهوية

دواعي العملية:
• التهاب األذن الوسطى املزمن املصحوب بانسكاب إذا استمر أكثر من 	

3 شهور. اختالل السمع إىل 25 ديسيبل أو أكثر.	••
• التهاب األذن الوسطى املعاود )املتكرر(		

يمكن أن يكون شق الطبل وإدخال أنبوب التهوية مصحوبًا باستئصال 
الغدانيات 

.ADENOIDECTOMY
بضع الطبلبضع الطبل

أكبوب التهوية يف مواضعها
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معلومات  للمري�ض
أكابيب التهوية ) ودسمى أيضًا أكابيب شق الطبل(:

إن فقدان السمع الذي يستمر لبعض الوقت يمكن أن يكون ناشئًا عن سائل خلف طبلة األذن . 
ولتحسني السمع البد من إزالة هذا السائل من األذن الوسطى. ولنزح السائل من األذن الوسطى 

توضع أنبوبة هتوية صغرية خالل طبلة األذن . وعندئذ سيكون السائل قادرًا عىل الرسيان من 
األذن الوسطى خالل أنبوب التهوية ثم إىل خارج األذن. وحاملا تتم هتوية األذن الوسطى يتوقف 

عادة تراكم السائل.

 . PE تسمى أنابيب التهوية ايضًا أنابيب معادلة الضغط

يستغرق إجراء العملية بضع دقائق وجترى حتت ختدير كيل أو موضعي. 

بعد إدخال أنابيب التهوية سيتحسن سمعك عىل الفور، مامل يكن هناك عدوى.  وحاملا تدخل 
أنابيب التهوية إىل مكاهنا فلن يشعر الشخص هبا. وتظل عادة يف طبلة األذن ملدة من 6 إىل 12 

شهرًا، وأحيانًا ملدة أقل من ذلك أو أكثر، حسب حجمها وشكلها وسوف يتم طردها تلقائيًا إىل 
قناة األذن.

إن تدهور السمع يعني أن أنابيب التهوية قد خرجت من مكاهنا أو أهنا قد  تم انسدادها وأن 
الشمع باألذن الوسطى قد بدأ يرتاكم مرة أخرى. وقد يكون من الرضوري تبديل أنبوب التهوية. 

قد يوجد سيالن من األذن ، خاصة لو كان املاء القذر قد دخل إىل األذن. وتعالج تلك العدوى 
بالتنظيف واستعامل نقط مضاد حيوي لألذن. جتنب دائاًم دخول املاء إىل األذن خالل االغتسال. 

مسموح بالسباحة )وليس الغطس( عىل أن تستعمل سدادات األذن  املصنوعة من القطن مع 
الفازلني أو سدادات األذن املصنوعة حسب الطلب من السيليكون.

يف بعض األحيان قد يتخلف ثقب صغري بعد نزع أنبوب التهوية.

قد حيتاج بعض املرىض إىل غرس أنابيب التهوية مرات متعددة. 
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5-2 العمليات الكربى:
اء البسيط 5-2-1َقْطُع اخُل َّ

التعريف: قطع كامل للخشاء مع ترشيح كل اخلاليا املمكن الوصول إليها. يتم إجراء شق خلف األذن 
ويفتح عظم اخلشاء بواسطة مثقاب صغري جدًا. ويظل اجلدار العظمي لقناة األذن سلياًم. 

دواعي العملية:
التهاب اخلشاء احلاد مع وجود مضاعفات أو إنذار بحدوث مضاعفات ال تربأ بعد العالج باملضادات 
احليوية املناسبة وعملية بضع الطبل )شق الطبل(، والتهاب األذن الوسطى املزمن الصديدي الذي ال 

يستجيب للعالج التحفظي املكثف.

معلومات للمري�ض
قطع اخل اء

لقد شخص الطبيب وجود عدوى يف العظم املوجود وراء األذن . ومل تشف العدوى باستعامل 
األدوية وحدها وحتتاج إىل أن تزال بعملية جراحية. 

يتم عمل شق خلف األذن وتنظف كل العظمة املصابة بالعدوى. وجترى العملية حتت خمدر 
عام وقد تستغرق مدة ساعة.

 وحاملا يزال سبب العدوى فسيكون لدى األذن فرصة أحسن لكى جتف وتتخلص من 
املشاكل.

5-2-2 قطع اخل اء اجلذري املعدل: 
التعريف: عملية الستئصال مرض باألذن الوسطى واخلشاء، وفيها يتحول اخلشاء والفراغات فوق طبلة 

األذن إىل فجوة واحدة يسهل الوصول إليها ويتم ذلك عن طريق إزالة احلوائط اخللفية والعلوية للقناة 
اخلارجية. ويف هذه العملية يظل سلياًم كل من املتبقي من غشاء طبلة األذن والعظيامت العاملة. وتقرتن 

  MEATOPLASTY العملية بعملية لرأب الطبل، ورأب الصامخ

دواعي العملية:
• التهاب األذن الوسطى املزمن مع وجود ورم كوليستريويل	
• التهاب اخلشاء املزمن مع تدمري للحائط العظمي اخللفي لقناة األذن	
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معلومات للمري�ض
قطع اخل اء اجلذري املعدل:

لقد شخص الطبيب وجود مرض باألذن له مدة طويلة وال يمكن عالجه باألدوية ولكن 
باجلراحة فقط. وينمو جيب من اجللد والقاذورات عميقًا يف األذن وقد يرض السمع.  .

بدون عالج سيكون هناك خطر كبري حلدوث مضاعفات مثل فقدان السمع والدوخة وشلل 
الوجه وإصابة املخ بالعدوى. 

ال توجد أي خماطر للعملية. ولكن إذا  مل جتر العملية فإنه يوجد خطر كبري من حدوث 
مضاعفات شديدة.

هدف العملية هو تأمني سالمة األذن واحلفاظ عىل السمع..

تفتح األذن من اخللف أو من األمام  مبارشة وتفتح  العظمة املوجودة خلف األذن )اخلشاء( 
ويزال كل املرض املوجود. سوف تقفل طبلة األذن ويتم إصالح العظام الصغرية املسئولة 

عن السمع )العظيامت(. وتكون نتيجة العملية وجود جتويف مشرتك من اخلشاء املثقوبة وقناة 
األذن.

اليمكن توقع حدوث حتسن يف السمع لو كان املرض قد أحدث تدمريًا كبريًا يف  األذن. ومن 
أجل حتسني التهوية واملناظرة والتنظيف،  فإن اجلراح سوف يوسع فتحة قناة األذن.

جترى العملية حتت ختدير عام وقد تستغرق ساعتني.

من الرضوري إجراء فحوص دورية منتظمة مدى احلياة من أجل تنظيف األذن ومعرفة ما إذا 
كان املرض قد رجع مرة أخرى. وقد يقتيض األمر رضورة إجراء العملية مرة ثانية.

ال خيرج الشمع من تلقاء نفسه من الفجوة وحيتاج إىل أن تتم إزالته يف زيارات املتابعة.   .

جتنب دائام دخول املاء إىل األذن. فاملاء يف الفجوة يمكن أن يسبب حدوث العدوى  ونوبات 
من الدوخة. وبعض الفجوات خيرج منها إفراز مستمر ويكون من الصعب إبقاؤها جافة. وقد 

يقرتح الطبيب إجراء عملية لعالج ذلك.
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ويِف األْذِن الوسَطى - رأب العظيامت(: ْبل )َرْأُب جَتْ    5-2-5 َرْأُب الطَّ
التعريف: إصالح غشاء الطبلة )رأب الطبل  النوع myringoplasty)  1 و/أو إصالح سلسلة 

العظيامت )رأب العظيامت( باستعامل رقعة نسيجية من أجل إغالق األذن الوسطى وحتسني السمع.

 mastoidectomy تقرتن العملية بقطع اخلشاء

دواعي العملية:
• الثقوب اجلافة و/ أو متزيق السلسلة العظيمية / التثبيتات )التهاب األذن الوسطى املزمن الصديدي أو 	

يف اعقاب الرضوخ( 
• ملصاحبة قطع اخلشاء اجلذري املعدل	

معلومات للمري�ض
رأب الطبل )رأب جتويف األذن الوسطى - رأب العظيامت(

يمكن أن ينشأ فقدان السمع الذي يدوم لبعض الوقت من ثقب ال يلتئم بطبلة األذن . 
وكذلك توجد فرصة حلدوث عدوى باألذن خاصة عند دخول املاء أو األوساخ إليها، وتلك 

جتعل السمع أكثر سوءًا. 

يتم سد ثقب طبلة األذن من خالل عملية جراحية حتت خمدر عام وباستخدام أنسجة مأخوذة 
من املريض نفسه، تقتطع من اجللد القريب من األذن . وتبدو العملية مشاهبة قلياًل للحام إطار 
سيارة. وخالل العملية سينظر الطبيب كذلك إىل عظام السمع )العظيامت( يف األذن الوسطى 
ويستوثق مما إذا كانت سليمة وتتحرك جيدًا وسوف جيري إصالح العظيامت لو اقتىض األمر 
ذلك. وتستغرق العملية من 30 إىل 60 دقيقة  وسوف تنمو الرقعة مع بقايا الطبلة عىل مدى 

أسبوعني.  

ينجح اإلصالح يف أكثر من %80 من احلاالت. ويف أقل من %20  ال تلتئم طبلة األذن ويظل 
الثقب كام هو أو يصبح أصغر.

توقع نتيجة إصالح عظام السمع الصغرية أقل من توقع إصالح طبلة األذن. ويمكن إعادة 
إجراء العملية عند اللزوم.

من املهم للتأكد من حدوث التئام جيد أن تظل األذن جافة يف الشهر األول عىل األقل  
واالنتظام يف تعاطي األدوية  التي يصفها الطبيب.

 سوف يتحسن السمع خالل شهرين.

من املهم املحافظة عىل مواعيد فحوص املتابعة
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الرقعة يف مكاهنا )بطاكة(الرقعة )لفافة العضلة الصدغية( 

ضع قائمة بعمليات األذن الصغرى
 وارشح دواعي احلاجة إىل شل منها

ارشح دواعي احلاجة إىل عملية قطع اخل اء اجلذري املعدل  .
قا بوصف الكيفية التي سترشح هبا العملية للمريض 
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6- اختالل ال�سمع الناجم عن ال�سو�ساء
6-1 ماهو اختالل ال�سمع الناجم عن ال�سو�ساء ؟

الضوضاء املفرطة مثل تلك التي حتدثها آالت احلفر ونرش األخشاب و دق املطارق، والقاطرات هي 
أكثر أسباب املخاطر املهنية شيوعًا. كام توجد الضوضاء اخلطرة خارج أماكن العمل مثل املوسيقى العالية 

املنبعثة من مكربات  الصوت، أو سامعات الرأس. وقد حيدث فقدان فوري للسمع عند التعرض ألشكال 
مفاجئة من الطاقات الصوتية الشديدة مثلام حيدث يف اإلنفجارات والفرقعات أو التغري يف الضغط اجلوي. 

والتعرض لضوضاء مفرطة ملدة طويلة جيعل السمع يسوء تدرجييًا عن طريق اإلرضار باخلاليا اخلارجية 
املشعرة يف األذن الداخلية.  وحاملا حيدث الرضر فإنه ال يمكن إصالحه. وبتقدير تقريبي فإن الضوضاء 

اخلطرية هي التي جتعل من الصعب التحدث مع شخص آخر عىل بعد 2 مرت.  

العالمات األوىل هي صعوبة السمع يف حمادثة عىل بعد 2 مرت يف خلفية مفعمة بالضجة. وعادة يوجد رنني 
باألذن يسمى الطنني.

درددات وشدة األصوات املألوفة

مستوى ضغط 
الصوت )ديسيبل(

الرتدد )شيلوهريدز(

بدء اخرضار بالسمع
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6-2 الوقاية
• ال جيب أن يطلب الرؤساء  من موظفيهم أو يسمحوا هلم بالعمل يف بيئة معرضة للضوضاء التي 	

تساوي أو تزيد عن 85 ديسيبل بدون توفري محاية مناسبة آلذاهنم. وجيب أن يوجد نظام لتحري السمع 
بانتظام. ألنه بدون وجود حتٍر للسمع فلن يكتشف اختالل السمع إال متأخرًا للغاية..

• جيب تصميم اآلالت واملعدات وعزهلا بحيث تنتج أقل ما يمكن من الضوضاء.	
• توجد واقيات لآلذان بأشكال خمتلفة مثل حاميات األذن، سدادات األذن، وقوالب األذن التي تصنع 	

حسب الطلب. وبعض قوالب األذن حتتوي عىل مرشح يسمح للكالم باملرور . جيب أن تكون واقيات 
األذن مالئمة لألذن وأن تستعمل باستمرار.

• جيب عىل احلكومات أن تطبق قوانني جتعل تنفيذ اإلجراءات الوقائية إجباريًا يف اماكن العمل. وكذلك  	
إنشاء مرشوعات للتعويض. وجيب عمل توعية عن اآلثار السيئة عىل املجتمع وعىل بيئة العمل التي 

حتدثها الضوضاء وعن خماطر التعرض هلا.

شيف ستقوم برشح احلاجة إىل واقيات األذن 
والسمع لعامل يف مصنع؟                 

رجل يرددي واقيات النظر والسمع أثناء العمل
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7- التاأهيل واإعادة التاأهيل والتعليم ال�سمعي: 
7-1 التاأهيل واإعادة التاأهيل والتعليم ال�سمعي: 

مقدمة:
يكون التالميذ املصابون بالصمم متعلمني برصيني نموذجيني. ومعظم ، ولكن ليس كل التالميذ الصم 

يكون لدهيم  مقدرة ما عىل تعلم الكالم والقراءة )قراءة الشفاه( . وإتقان الكالم بالنسبة لشخص مل يسمع 
كالمًا أبدًا يمكن تعلم اللغة )وهي جمموعة من الرموز للمفردات والقواعد النحوية( بشكل مستقل عن 

الكالم.  فلغة اإلشارات هي لغة قانونية، عىل أن هيكلها النحوي خيتلف عن لغة الكالم. ومن ثم فإن 
القراءة والكتابة يف لغة الكالم السائدة يكون صعبًا ، وعادة ما يكون متأخرًا بالنسبة للمصابني بالصمم. 

وكام هو احلال بالنسبة للغات الكالم فإن لغات اإلشارات تتنوع حسب تنوع الثقافات، وال توجد لغة 
عاملية واحدة لإلشارات.  

 7-3-1 طرق االدصال املستعملة يف دعليا الصا

التدريب عىل الكالم  لغة اخشارات  االدصال الكيل 
والتعليا:

ال توجد طريقة ناجحة منفردة يف تعليم الصم.

واألساليب التالية يف تعليم الصم مرتبة وفقًا لقرهبا من اللغة 
السائدة:  

طرق الفا/األذن: يكون تعليم الدارسني من خالل 
الكالم وحده تقريبًا ويكون الكالم متوقعًا من الدارسني. 

وال يشجع استعامل اإلشارات واإليامءات يف الفصول. 
ويرتكز تأهيل األذن عىل تنمية مهارات االستامع والكالم 

وقراءة الكالم.

املالءمة: تستعمل بالدرجة األوىل للدارسني املصابني بصعوبة يف السمع والتالميذ الصم الذين لدهيم 
قدر مفيد من السمع ومقدرة جيدة عىل الكالم 

طريقة االدصال الكيل: يتم تعليم الدارسني من خالل مزيج من طرق االتصال التي تناسب 
االحتاجات الفردية )انظر شكل 1( . وتتضمن طرق اتصال متزامنة حيث يتكلم املدرس ويف نفس 
الوقت يقوم بعمل اإلشارات املعربة عن الكلامت التي ينطقها. والقواعد اللغوية هي نفس القواعد 

اختالط الدارسني الصا ممن يتعلمون شفويًا ومن 
يتعلمون يدويًا . اهلند 
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يف اللغة املنطوقة. وتسمح الطريق احلديثة لالتصال الكيل للمدرس أن يستعمل لغة اإلشارات املحلية 
 )مثاًل: لغة اإلشارات الفليبينية( وأن يستعمل قواعد اللغة  لبعض الدارسني واللغات 

)مثاًل اإلنجليزية والتاجالوج(. املالءمة: يمكن استعامهلا يف الفصول املشرتكة، وفصول من يعانون صعوبة 
يف السمع، وفصول الصم.

طريقة ثنائية اللغة- ثنائية الثقافة: تدور املناقشات وتعطى اإلرشادات يف الفصول باللغة األوىل 
للدارسني، لغة اإلشارات املحلية.  يتم تعليم اللغة القومية وغريها من اللغات من خالل القراءة 

والكتابة.  ويتضمن املنهج تاريخ الصمم، وثقافة الصمم ولغة اإلشارات املتقدمة. ويكون تدريس تلك 
املوضوعات بواسطة معلمني من الصم. املالءمة: هذه هي الطريقة املفضلة بالنسبة للمصابني بالصمم 

الثقايف ويعتمدون عىل لغة اإلشارات.

شكل1: االدصال الكيل

شيف يمكن للمعلا واآلباء/العائالت أن يعملوا معًا لت جيع مهارات االستامع  
والكالم  والقراءة )قراءة ال فاه( بالنسبة لألطفال املصابني باختالل السمع؟ 

القسامت واخيامءات

املعينات السمعية.إلخ
اللغة املكتوبة والقراءة

املعينات البرصية:
التصور
التصنيف

الكالم وقراءة الكالم

دارس يعاين اختالل 
السمع
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التأهيل السمعي للمصابني باختالل السمع

التأهيل األذين أو السمعي هو تدريب الدارسني الذين مل تتطور لدهيم بعد مهارات السمع، الكالم، 
واللغة. ويتم تصميم املداخالت بحيث تناسب االحتياجات الفردية للدارس وتشمل عمل التقدير، 

والتدريب عىل إدراك الصوت والكالم ، وعالج الكالم واللغة، ولغة اإلشارات، واإلملام بالقراءة 
والكتابة. ويكون للمداخالت التي جتري مبكرًا أعظم األثر.   

وحتتاج تلك املداخالت، لكي تكون فعالة، إىل دعم من خالل األدوات التالية:  

• املعينات السمعية	
• مدربني فرديني/مجاعيني	
• مرايا، لعب تصدر أصواتًا، إلخ.	
• معينات برصية ومواد تعليمية	
• فصول دراسية منخفضة الضوضاء، وجيدة اإلضاءة	

7-1-2 اسرتاديجيات التعليا يف دعليا الصا
تكون االسرتاتيجيات الفعالة يف فصول تعليم الصم برصية وإيامئية، ويمكن أن تكون يف نفس الوقت 

لغوية. ويساعد استعامل املعينات السمعية اجلامعية والفردية يف تضخيم الصوت واستكامل مهارات 
االستامع، والكالم، وقراءة الكالم، خاصة لدى من لدهيم قدر كاف من السمع يمكنهم من االستفادة من 

الكالم، واألطفال الصغار جدًا املصابني باختالل السمع.  إن هذا االستعامل املتآلف خلمسة من وسائط 
االتصال يف تعليم الصم هو االتصال الكيل، السابق ذكره والذي يصوره الشكل 1. معلمو الصم يكونون 

مهرة يف استعامل أساليب الوسائل املتعددة يف فصول الدراسة.  

يركز االتصال البرصي- اإليامئي عىل أساليب التعليم البرصي للصم. وتذهب االسرتاتيجية إىل أبعد 
من الكالم واستعامل الطباشري بشكل تقليدي كام هو احلال يف فصول االستامع الشائعة. إذ يكون الرتكيز 

فيها عىل تعليم اللغة الذي يؤدي إىل حتسني التطور املعريف. ويمكن أن تؤدي املوضوعات األكاديمية التي 
تدرس من خالل اسرتاتيجيات تعليمية جتريبية إىل تعزيز الثقة يف التعليم ويف الصورة الذاتية الشخصية.   

يتم تدريس مهارات اللغة والتفكري من خالل االتصاالت )شفوية و/أو إشارية باستعامل اإلشارات( 
التفاعلية التي تشمل اسرتاتيجيات مثل دورات من األسئلة واإلجابات، وحل املسائل، وكذلك من خالل 

العرض البرصي للمفاهيم   مصنفة يف جمموعات منطقية  لتسهيل التذكر البرصي طويل األمد والبنية 
اللغوية. 
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2.7 زرع القوقعة
7-2-1 ماهو زرع القوقعة؟

خيتلف زرع القوقعة عن املعينات السمعية . فاملعينات السمعية تضخم الصوت ولكن زرع القوقعة يعوض 
النقص يف جزء تالف و معطل من األذن الداخلية. وتتلقى اجلهيزة  device  املوجات الصوتية وترسلها 
ولكنها يف ذلك تتجاوز األذن اخلارجية واألذن الوسطى وتقوم بتحفيز عصب السمع مبارشة من خالل 

أسالك دقيقة ، تسمح للشخص بإدراك األصوات.  وحيتاج األمر إىل إجراء عملية حتت خمدر عام إلدخال 
األسالك من خالل اجلمجمة إىل القوقعة باألذن الداخلية. 

كاقش الفروق بني معينة سمعية وزرع قوقعة. ارشح شيف يمكن لزرع القوقعة أن 
يساعد طفاًل يف الثالثة من عمره عيل اشتساب الكالم واللغة.

7-2-2 من الذي يمكن- االستفادة من زرع القوقعة؟
حيسن زرع القوقعة القدرة عىل االتصال يف معظم احلاالت املتأخرة للصمم بني 

البالغني املصابني باختالل شديد أو عميق يف السمع، كام أنه يمنح مزايا اجتامعية 
كذلك. واألطفال فوق سنتني البالغون املصابون باختالل شديد أو عميق يف السمع 

هم أفضل املرشحني للعملية.  

ويمكن لزراعة القوقعة أن تفيد كذلك البالغني املصابني باختالل شديد أو عميق 
يف السمع إذ  إهنا تساعدهم عىل فهم الكالم بدون احلاجة إىل استعامل قراءة الشفاه 
أو استعامل لغة اإلشارات. وغالبًا ما يكون املستفيدون من املعينات السمعية غري مرشحني لعملية زرع 

القوقعة. 

7-2-3 إعادة التأهيل:
حيتاج من تزرع هلم القوقعة إىل تعليمهم كيف يرتمجون األصوات إىل كالم له معنى. فيجب، بمجرد تشغيل 

الزرعة، أن حيرض متلقيها جلسات عالجية  مكثفة  بالنسبة للكالم واللغة, وكذلك إرشادًا، ودعاًم تعليميًا 
وطبيًا، وفنيًا، ونفسيًا، وحيث  تتوافر يف تلك اجللسات أيضًا موارد وخدمات عالجية سمعية. وبدون 

وجود تلك اهلياكل الداعمة فلن يمكن االستفادة من زرعة القوقعة.  
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7-2-4 التكلفة واخداحة: 
التكلفة املالية لزرع القوقعة مرتفعة للغاية، إذ تزيد عن 10000-25000 $ ، ومن ثم تكون أكرب من 

إمكانيات معظم الناس يف الدول النامية. وباإلضافة إىل ذلك فإنه يلزم لتشغيل زرعة القوقعة ستة أو اكثر 
من بطاريات املعينات السمعية يلزم تغيريها مرة أسبوعيًا أو نحو ذلك.  وحيثام تكون موارد برنامج صحة 

األذن حمدودة ، فسوف يكون األكثر فعالية هو استعامل املوارد املحدودة يف ختفيف عبء أكرب لفقدان 
السمع يف عدد أكرب من الناس باستعامل مداخالت أقل تكلفة.  

زرعات القوقعة )الجهيزة( ، والخبرة الطبية  وخدمات إعادة التأهيل ليست متاحة حتى اآلن في كثير 
من الدول النامية.

7-3 العمى امل�سحوب بال�سمم 
7-3-1 ماهو العمى األصا؟

 العمى املصحوب بالصمم Deafblindness  هو إعاقة بالغة . وهو يشمل فقدانًا حسيًا مزدوجًا للبرص 
والسمع. إننا نفهم %90 مما يدور يف العامل من حولنا من خالل حواسنا البرصية والسمعية، والعمى 
املصحوب بالصمم جيعل الشخص يف عزلة ال يدري شيئا عام يدور حوله، ويعاين من صعوبات يف 

التواصل مع العامل املحيط به، كام أنه يعرقل حركته فيام حوله.

 واألعمى األصم مضطر إىل االعتامد عىل الذاكرة املكانية ، واللمس، والشم، واإلحساس احليس احلركي 
kinesthetic حتى يمكنه أن حيصل عىل فهم أفضل للعامل من حوله.  

 واليوجد سبب طبي واحد إلحداث العمى املصحوب بالصمم. إذ يوجد العديد من االختالالت، 
واملتالزمات، واألمراض املعدية، وغري ذلك من احلاالت الربانية )املكتسبة من اخلارج( التي يمكنها أن 

تسبب لشخص ما العمى املصحوب بالصمم.

وقد يكون الشخص األعمى األصم قد فقد  نطاقًا عريضًا من القدرات البرصية والسمعية. 

7-3-2 اقرتان اختالل البرص باختالل السمع
:قد يكون لدى األفراد: 

• اختالل يف السمع واختالل يف البرص  كإعاقة أولية	
• اختالل يف السمع واختالل يف البرص يكون فيها اختالل السمع هو اإلعاقة األولية  	
• اختالل يف السمع واختالل يف البرص	
• اختالل يف البرص واختالل يف السمع 	
• صمم ) اختالل عميق يف السمع( واختالل يف البرص 	
• عمى مصحوب بالصمم 	
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 إن أغلبية من يصنفون بأهنم يعانون من اختالل يف البرص مصحوب باختالل يف السمع يكون لدهيم بقية 
مفيدة من البرص أو السمع. والفقد الكامل للبرص أو السمع أمر نادر .

وعادة  ما يكون لدى األشخاص العمي األصم إعاقات أخرى مثل التخلف العقيل، أو الرصع، أو 
اإلعاقات البدنية، أو غري ذلك من أنواع  اإلعاقات.  

البدء الدرجات احلاالت
صمم وراثي صعوبة يف السمع/ عمى مستقرة

عمى مكتسب من اخلارج صعوبة يف السمع متزايد
عمى مصحوب بالصمم وراثي اختالل يف البرص مؤقت

عمى مصحوب بالصمم مكتسب من اخلارج أصم/اختالل يف السمع
صمم مكتسب من اخلارج عمى مصحوب بالصمم

عمى وراثي

األشخاص الذين يعاكون من فقدان حيس مزدوج

يوجد يف األطفال العمي الصم العديد من اضطرابات العني واألذن: 

العني
• اجللوكوما )املياه الزرقاء( – زيادة غري عادية يف الضغط داخل العني 	
• املياه البيضاء –عتامة يف عدسة العني 	
• ضمور الشبكية ) التهاب الشبكية الصباغي( عندما حيدث التحلل	
• 	Microphthalmos  - صغر املقلة
• 	 Colobomaالثالمة – آفة أو نقص يف العني

األذن
• التهاب األذن الوسطى يسبب عدوى فريوسية أو جرثومية 	
• ورم كوليستريويل  قد يكون وراثيًا أو مكتسبًا وهو عبارة عن كتلة محيدة تشبه اجللد تنشأ كأحد 	

مضاعفات التهاب األذن الوسطى املزمن أو الناكس )الراجع(
• احلاالت التي تصيب السلسلة العظيمية -  عظم األذن الوسطى ) السندان، املطرقة، الركاب( 	

 تتطور العينان واألذنان يف األسابيع الـ 12 األوىل من احلمل. ويمكن أن تكون للعديد من األمراض 
واحلاالت عالقة بتطور البرص والسمع خالل تلك الفرتة. وتظل متالزمة احلصبة األملانية الوراثية هي 
أكرب أسباب العمى املصحوب بالصمم يف البلدان النامية، وذلك بسبب نقص التحصينات. واألطفال 

املولودون عميانًا وصاًم بسبب متالزمة احلصبة األملانية الوراثية قد يمكن فيام بعد   أن حتدث هلم مضاعفات 
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إضافية مثل اجللوكوما، ومشاكل القلب، والرصع، والشيخوخة املبكرة. وكلام كانت إصابة األم باحلصبة 
األملانية مبكرة اثناء الثلث األول من احلمل كلام كان الرضر احلادث لتطور العينني واألذنني أكرب

7-3-3 املتالزمات :
• متالزمة داون         التثلث الصبغي 21	
• متالزمة باتوا   التثلث الصبغي 13 	

	متالزمة أشر Usher’s Syndrome فقدان السمع الوراثي المصحوب بالتهاب الصباغي المترقي

• النمط 1 يسبب صماًم عميقًا وضعفًا يف التوازن.	
• قد يالحظ وجود االلتهاب الشبكي الصبغي قبل سن العارشة	
• يتواصل الناس عادة باستعامل لغة اإلشارات 	

• النمط 2 يسبب فقدانًا السمع جزئي إىل شديد	
• التوازن ال يتأثر 	
• قد ال يظهر االلتهاب الشبكي الصباغي قبل سن البلوغ	
• جتري مساعدة الكالم بقراءة الشفاه ويكون استعامل املعينات السمعية هو 	

الطريقة األوىل لالتصال
• النمط 3 هو النمط النادر من متالزمة أرش 	

• يولد الناس عادة ولدهيم برص وسمع طبيعيان	
• حيدث هلم فيام بعد فقدان للسمع والتهاب صباغي بالشبكية	

• متالزمة آلسرتوم	
• متالزمة واردنربج	
• متالزمة جولدهنار = متالزمة برصية سمعية فقرية	
• 	  CHARGE Association ترابط تشارج = قد يكون رباطًا وراثيًا

الثالمة

فقدان السمع 

رتق قمع األنف 

  complications Renal مضاعفات كلوية

تشوهات خلقية تناسلية
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7-3-4 أسباب أخرى:
اخصابات trauma الوالدية

immaturity  اخلدج

انخفاض الوزن عند الوالدة

 نقص األوكسيجني 

 إصابات أخرى 

احلوادث
ال يخوخة

استعامل األدوية املخدرة/اإدمان 
متالزمة اجلنني الكحويل 

حاالت عدوى أخرى:
فريوس العوز املناعي البرشي )األيدز(

التهاب السحايا

7-3-5 برامج العمى املصحوب بالصما 
برامج العمى املصحوب بالصمم قد بدأت عادة يف املدارس القائمة بالفعل ويف برامج العميان أو الصم.  

حيتاج العمى الصم إىل برامج فردية للتعليم حتى حيصل الدارسون عىل فهم أفضل للعامل من حوهلم. ويظل 
االتصال هو العامل احلاسم يف متكني العميان الصم.

7-3-6 طرق االدصال مع العميان الصا:
• مرتجم   	
• كالم معرب= صوت 	
• كالم مستقبل = قراءة الشفاه  والسمع 	
• هجاء الكلامت 	
• الكتابة والقراءة بحروف بارزة عىل الورق 	
• 	  Braille طريقة برايل
• كتابة الكلامت عىل راحة اليد  	
• تادوما Tadoma  = الشخص األعمى األصم الذي يستعمل طرقة تادوما يضع إهبامه عىل شفاه 	

املتحدث برفق ليحس بأصوات التنفس )س.  ش. تش. ف(  وحركة الشفاه ) ليفرق بني احلروف 
الساكنة واإلدغامات( بينام يوضع إصبع السبابة عىل جانب األنف للتعرف عىل احلروف )م ، ن ، نج(  

العدوى الوراثية ) من األم إىل 
اجلنني(

الزهري 
داء املقوسات

احلصبة األملانية

عدوى الفريوس املضخم للخاليا

فريوس اهلريس البسيط الوالدي
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• لغة اإلشارات 	
• االتصال بوضع اليد فوق اليد	

صف ماهو العمى املصحوب بالصما والتأثري 
الذي يرتش- عىل قدرة ال خص عىل التواصل

معلا أصا يستعمل وضع اليد عىل اليد للتواصل مع 
دلميذ أعمى وأصا
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8- املعينات ال�سمعية
8-1 ماهي املعينات ال�سمعية؟

املعينة السمعية هي أداة كهربائية توضع فوق. وهي متكن األشخاص املصابني باختالل يف السمع من سامع 
األصوات بصورة أفضل، وأكثر ارتفاعًا

8-2 كيف ميكن ا�ستعمال املعينات ال�سمعية؟
كل األشخاص املصابني باختالل يف السمع يمكن مساعدهتم باملعينات السمعية سواء كانوا صغارًا أم كبارًا 

يف السن. 

ويتوقف مدى نجاح املعينات السمعية عىل أشياء كثرية:

• يف أي سن حدث اختالل السمع	
• إذا كان الشخص املصاب بالسمع قد سبق أن تطورت لديه لغة الكالم 	
• مدى اإلرساع يف تركيب املعينة السمعية له بعد اكتشاف اختالل السمع	
• درجة اختالل السمع – بسيطة-متوسطة - شديدة أو عميقة	
• نوع اختالل السمع – توصييل أو حيس عصبي	
• مدى التحفيز لدى مستعمل معينة السمع عىل االستفادة منها	
• مدى حسن مالءمة املعينة السمعية وصيانتها	
• جودة املعينة السمعية وقالب األذن	
• املعونة والدعم املتاحان لتعليم استعامل املعينات السمعية – خاصة بالنسبة لصغار األطفال	
• املكان الذي تستعمل فيه املعينات السمعية – بيئة هادئة أو صاخبة 	
• إذا كان مستعمل املعينة السمعية قد تلقى تعليامت عن كيفية اإلستامع/ استعامل املعني السمعية	

وبشكل عام فإن األشخاص املصابني باختالل يف السمع يف أذن واحدة فقط  ال حيتاجون إىل استعامل معينة 
سمعية، ألهنم يتلقون معلومات كافية من خالل األذن السليمة.

8-3 ما �سبب احلاجة الحتياج اإىل املعينات ال�سمعية؟
األشخاص املصابون باختالل يف السمع حمتاجون للمعينات السمعية ملساعدهتم عىل االتصال. فاملعينات 

السمعية تساعد هؤالء األشخاص عىل فهم الكالم وغريه من األصوات من حوهلم. والقدرة عىل سامع 
كل تلك األصوات لن حتسن فقط نوعية احلياة بالنسبة للمصابني باختالل يف السمع ولكنها أيضًا ستحسن 

بشكل ملحوظ  قدرهتم عىل التعلم يف املنزل، ويف املدرسة ويف مكان العمل. وكذلك يمكن للمعينات 
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السمعية أن تساعد األشخاص املصابني باختالل يف السمع عىل  أن يصبحوا أعضاء نشطني يف عائالهتم ويف 
جمتمعاهتم بداًل من عزلتهم ووحدهتم.

8-4 متى يجب التزود مبعينات ال�سمع؟
جيب التزود بمعينات السمع بمجرد اكتشاف وجود اختالل يف السمع. وينطبق هذا بصفة خاصة عىل 

الرضع وصغار األطفال. فمن املهم بالنسبة لصغار األطفال أن يسمعوا جيدًا لكي يمكن تطور الكالم 
واللغة لدهيم.  وإن التعلم املهم للغة يمكن أن يضيع إذا ما مل يتمكن األطفال الصغار املصابني باختالل يف 

السمع من التزود بمعينات السمع. 

8-5 اأين ميكن احل�سول على املعينات ال�سمعية؟
ليست معينات السمع أدوات للزينة أو قطع من املجوهرات يمكن رشاؤها من عىل رفوف أي متجر.  

فمعينات السمع حتتاج إىل أن جتهز طبقًا الختبار دقيق للسمع. 

وعقب االختبار الدقيق للسمع  فإن املعينات السمعية )بام فيها قوالب األذن( البد من مالءمتها وتثبيتها  
جيدًا يف األذن. ويف نفس الوقت تعطى تعليامت ومساعدات  ملستعمليها اجلدد عن طريقة استعامهلا والعناية 

هبا. وحيتاج األمر إىل زيارات للمتابعة إلعطاء مزيد من املساعدة ملستعمليها وملن يقومون برعاية هؤالء 
املستعملني.  وعىل هذا فإن املعينات السمعية ال ينبغي احلصول عليها إال من شخص قد سبق له التدرب 

عليها ولديه خربة كافية للقيام بكل تلك املهام.  

ملاذا دسمى املعينة السمعية "معينة"؟
بأي طريقة دقوم املعينة السمعية بمساعدة مستعملها عىل سامع األصوات بوضوح؟

االشت اخ املبكر الختالل السمع يف الرضع واألطفال الصغار مها جدًا بالنسبة 
لالستعامل املفيد للمعينات السمعية.

 دذشر : املعينات السمعية ليست معجزة د في اختالل السمع  إهنا فقط
"دعني" املصابني باختالل السمع عىل سامع األصوات بصورة أفضل
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8-6 أنواع املعينات السمعية وكيفية عملها

امليكروفون- يلتقط األصوات وحيوهلا من إشارات صوتية إىل إشارات إلكرتونية

مكرب الصوت - يقوم بتقوية اإلشارة اإللكرتونية الواردة من امليكروفون  

املستقبل – يعمل كمكرب للصوت وحيول اإلشارة اإللكرتونية التي متت تقويتها مرة أخرى إىل إشارة صوتية. 
وينقل اإلشارة الصوتية إىل األذن

زر الفتح واخغالق

الصوت  التحكا يف درجة الصوت حيول ارتفاع الصوت الذاهب إىل األذن من املستقبل. ويمكن ضبط 
بواسطة مستعمل املعينة السمعية.

درج )بيت( البطارية  هو مكان حفظ البطارية ويكون موضعه عادة يف قاع املعينة السمعية.

البطارية هي التي متد املعينة السمعية بالطاقة

م بك األذن )يف املعينات التي دوضع خلف األذن فقط( خطاف من البالستيك الصلب لتثبيت املعينة 
السمعية يف موضعها، وهو متصل أيضًا باألنبوبة البالستيكية لقالب األذن. 

السلك- )يف املعينات التي تلبس عىل اجلسم فقط( – يتصل املستقبل باجلزء الرئييس من املعينة السمعية من خالل سلك كهربائي يكون 
مفردًا ) يف حالة وجود مستقبل واحد( أو مزدوجًا )يف حالة وجود اثنني من املستقبالت(

رسا معينة سمعية دوضع خلف األذنرسا معينة سمعية درددى عىل اجلسا

م بك األذن 

أكبوبة بالستيك
قالب األذن

مستقبل
بطاريةقالب األذن

بطارية

سلك

درج البطارية

درج البطارية

مفتاح

مفتاح
التحكا يف الصوت

التحكا يف الصوت

ميكروفون

ميكروفون
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8-6-2 شيف ينتقل الصوت خالل املعينات السمعية؟ 
تلتقط املعينة السمعية الصوت من خالل ميكروفون يف أعالها،. وحيول امليكروفون الصوت إىل إشارات 

إلكرتونية يتم تقويتها بواسطة مكرب للصوت، ومن ثم متر خالل املستقبل حيث يتم إعادة حتويلها إىل 
إشارات صوتية. 

يف املعينات الصوتية التي توضع عىل اجلسم يكون املستقبل متصاًل باجلزء الرئييس للمعينة الصوتية من 
خالل سلك ويمر الصوت من خالل قالب األذن إىل املستقبل.  يف املعينات السمعية التي توضع خلف 

األذن  يمر الصوت من املستقبل إىل مشبك األذن ثم من خالل أنبوبة من البالستيك إىل قناة األذن.  

لوحة للمجريات دبني الكيفية التي يمر هبا الصوت من خالل معينة لألذن دوضع خلف األذن

الصوت

حيول امليكروفون اخشارت الصودية إىل 
إشارات إلكرتوكية 

امليكروفون 

يقوم مكرب الصوت بتقوية اخشارة 
اخلكرتوكية

مكرب الصوت

حيول املستقبل اخشارات اخلكرتوكية إىل 
إشارات صودية مرة أخرى 

املستقبل 

م بك األذن

أكبوب بالستيك

قالب األذن يمر الصوت إىل قناة األذن من خالل قالب األذن 
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8-6-3 أكواع املعينات السمعية
  )BW( معينات للسمع دلبس عىل اجلسا

تتكون املعينة السمعية امللبوسة عىل اجلسم من صندوق صغري يلبس عىل مقدمة اجلسم وله سلك يؤدي إىل 
مستقبل يشبك يف قالب لألذن موضوع يف األذن. وهي تستعمل عادة للحاالت الشديدة أو العميقة من 

اختالل السمع.  

)BTE(معينات للسمع د بك خلف األذن
تتصل معينات السمع خلف األذن بقالب األذن من خالل أنبوب قصري من البالستيك. ويمكن استعامهلا 

جلميع مستويات اختالل السمع.  

معينات لألذن يعاد شحنها باألشعة ال مسية 
تم تصميم عدد قليل من املعينات السمعية التي تلبس عىل اجلسم التي يمكن إعادة شحنها باألشعة 

الشمسية  خصيصًا للناس يف البلدان النامية. وحتتوي تلك املعينات عىل لوح شميس مبني داخل غطاء 
املعينة وعندما يتعرض ألشعة الشمس املبارشة يشحن بطاريات قابلة إلعادة الشحن. كام يتم حاليًا تطوير 

معينات سمعية تلبس وراء األذن ويمكن إعادة شحنها بأشعة الشمس املبارشة.  

شيف ينتقل الصوت من خالل األذن إىل املخ؟

8-7 اأنواع البطاريات
جيب استعامل البطاريات الصحيحة وإال فلن تعمل املعينة السمعية كام ينبغي. وبالنسبة للمعينات التي 

تلبس عىل اجلسم فيمكن استعامل أي بطاريات قياسية V 1.5 قياس AA، ولكن يوىص باستعامل 
بطاريات قلوية طويلة العمر )أغىل ثمنًا ولكنها أطول عمرًا( . وبالنسبة ملعينات السمع التي تلبس خلف 

األذن البد من استعامل البطاريات اخلاصة باملعينة السمعية. يتوقف عمر البطارية عىل معدل استعامل املعينة 
السمعية ودرجة ارتفاع الصوت وقوة املعينة نفسها.  ويمكن أن تعيش البطاريات بني عدة أيام إىل ما يقرب 

من الشهر، ويتاح حاليًا بطاريات يعاد شحنها بالشمس أو بالشاحن الكهربائي. 

دذشر – البطاريات املستديرة طراز LR44 املستعملة للساعات 
والكامريات جيب أال دستعمل للمعينات السمعية ألهنا ستتلفها.
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8-7-1 وضع بطارية جديدة يف املعينة السمعية

بالنسبة للمعينات التي تلبس عىل اجلسم توضع البطاريات يف الدرج بحيث يتامثل وضع األقطاب مع 
العالمات عىل الدرج )املوجب عىل عالمة املوجب(

بالنسبة للمعينات خلف األذن ينزع الغالف الورقي وتوضع البطارية داخل درج املعينة )وليس داخل 
املعينة السمعية( مع وضع العالمات املوجبة معًا . ثم يغلق درج البطاريات بلطف- وال تستعمل القوة 

إلغالقه. ال تلمس سطح البطارية فقد يسد هذا اخلاليا اهلوائية التي تستعمل يف بطاريات الزنك. الحظ 
: ال يمكن استعادة الغالف الورقي وال يمكن أن توضع البطارية يف عبوهتا لكي يعاد استعامهلا مرة أخرى 

فيام بعد.

8-7-2 فحص البطارية
• انزع املعينة السمعية من األذن وأخرج قالب األذن.	
• افتح زر الفتح للمعينة السمعية وأدر مفتاح التحكم يف الصوت ليعطي أعىل صوت ممكن	
• ضع املعينة السمعية يف راحة اليد . وبالنسبة للمعينات التي ترتدى عىل اجلسم ضع املستقبل بجوار 	

امليكروفون.
• إذا سمعت صفريًا متواصاًل فالبطارية ال زالت تعمل.	
• إذا مل تسمع صفريًا متواصاًل فالبطارية مستهلكة والبد من تغيريها.	
• إذا كنت التزال ال تسمع صفريًا بعد تغيري البطارية فالبد أن هنالك مشكلة يف املعينة السمعية.	

8-8 قوالب الأذن
8-8-1 ماهي قوالب األذن وما سبب االحتياج إليها؟ 

قوالب األذن هي التي تصل بني املعينة السمعية نفسها وبني األذن. وهي تصنع بشكل فردي لكل شخص 
بذاته بحيث تكون مالئمة له بالضبط. وإذا كان حجم قالب األذن غري مناسب فقد حيدث صوت صفري 
عال. كام أن قالب األذن غري املناسب سوف يكون متعبًا و حتى قد يكون مؤملًا. وحتتاج قوالب األذن إىل 

أن تتغريكل سنتني مرة. وبالنسبة لألطفال الذين تنمو آذاهنم برسعة فيكون تغيري القوالب كل عدة شهور 
قليلة.

قوالب األذن هي أجزاء أساسية يف املعينات السمعية التي درددى وراء 
األذن والتي درددى عىل اجلسا. 

ل قوالب األذن الصلبة املستعملة يف املعينات السمعية التي ترتدى عىل اجلسم باملستقبل، بواسطة  توصَّ
قطعة صغرية من البالستيك أو حلقة معدنية. وتستعمل قوالب األذن من الصدف يف معينات األذن التي 

تلبس خلف األذن وتتصل باملعينة السمعية بقطعة قصرية من أنبوب بالستيكي مرن.   وقالب األذن 
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اليمنى. امسك قالب األذن بحيث يكون اجلزء  اليرسى هو صورة مرآة mirror  image  لقالب األذن 
الذي يدخل يف قناة األذن إىل أسفل و احللزون إىل أعىل، ويكون اجلزء ذو الشكل اهلاليل يف اخللف، ويكون 

اجتاه قناة األذن هو املؤرش إىل أي من األذنني هو الذي سيوضع فيه القالب.

8-8-2 درشيب قالب األذن عىل املعينة السمعية
بالنسبة للمعينة التى تلبس عىل اجلسم فإن القالب يشبك ببساطة عىل املستقبل ومن ثم يوضع يف األذن.

بالنسبة للمعينات خلف األذن حتتاج األنبوبة البالستيكية إىل أن تكون يف الطول املناسب. فلو كانت أطول 
مما جيب فلن تثبت املعينة السمعية خلف األذن كام ينبغي. وإذا كانت أقرص مما ينبغي فسيجري جر مشبك 

األذن إىل أسفل من فوق األذن ويصبح غري مريح.

دذشر – أكابيب املعينات السمعية التي دلبس خلف األذن جيب أال حيدث 
هلا التواء  ألن هذا سوخ يسد ممر الصوت  

8-8-3 وضع قالب األذن يف األذن
وضع ومواءمة قالب األذن يف األذن بطريقة صحيحة ليس أمرًا سهاًل وحيتاج إىل بعض التدريب:

• أمسك قالب األذن بني إصبعيك اإلهبام والسبابة بينام راحة يدك تساعد يف أن تسند املعينة السمعية.	
• ثبت أوال اجلزء اخلاص بقناة األذن من قالب األذن يف قناة األذن.	
• واآلن اضغط القالب يف األذن بحيث يأخذ شكل األذن.	

8-9 العناية باملعينات ال�سمعية و�سيانتها
8-9-1 العناية باملعينات السمعية:

• ال تدعها تسقط عىل األرض فهي حساسة.	
• ال ترتكها يف أشعة الشمس املبارشة أو فوق سطح ساخن. 	
• ال تلبس املعينة السمعية دون استشارة الطبيب إذا كان لديك إفرازات من األذن بسبب اإلصابة 	

بعدوى. 
• ال تستعمل الدبابيس أو مشابك الورق أو أي أدوات حادة إلزالة الوساخ من املعينات السمعية أو 	

قوالب األذن. 
• احفظ املعينات السمعية يف صناديقها، يف أماكن باردة، وجافة، وبعيدًا عن متناول األطفال اآلخرين، 	

أو احليوانات . وال تكتف بمجرد وضعها يف جيبك.
• ال تستعمل إال أزرار الفتح واإلغالق، والتحكم يف ارتفاع الصوت – كل األزرار األخرى ال جيب 	

التغيري فيها إال بواسطة شخص مدرب.
• اخلع املعينة السمعية قبل استعامل العطور أو رذاذ الشعر. 	
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• ال حتاول مطلقًا أن تقوم بنفسك بإصالح املعينة السمعية – فإذا حدث هبا عطل أعدها إىل املكان الذي 	
حصلت عليها منه إلصالحها.

• حافظ عىل أسالك املعينات السمعية التي ترتدى عىل اجلسم دون حدوث أي عقد هبا وال تلفها بإحكام 	
حول املعينة السمعية.

• ال جتعل املعينة السمعية عرضة للبلل – اخلعها قبل االستحامم أو السباحة، وإذا ابتلت املعبنات 	
السمعية فال جتفهها يف الشمس أو تضعها فوق الفرن لتجفيفها. انزع البطاريات واترك أدراج 

البطاريات مفتوحة وضعها يف مكان آمن ملدة يوم أو يومني لتجف.  
• احفظ املعينات السمعية يف أكياس أو صناديق من البالستيك هبا أرز أو هالم السيليكا المتصاص 	

الرطوبة.

8-9-2 العناية بالبطاريات
• جيب حفظ البطاريات يف مكان بارد جاف، بعيدًا عن األطفال واحليوانات الذين قد يبتلعوهنا. فإذا 	

ابتلع طفل بطارية بطريق اخلطأ اطلب املساعدة الطبية عىل الفور. يف الطقس احلار جدًا والرطب يمكن 
حفظ البطاريات يف الثالجة. وجيب التخلص من البطاريات املستهلكة بعناية وعدم إلقائها يف النار أو 

تركها بحيث يمكن ان يصل إليها  األطفال الصغار أو احليوانات.  
• عند عدم استعامل املعينات السمعية جيب إغالقها للمحافظة عىل البطاريات. ويف الطقس احلار الرطب 	

أو عند عدم استعامل املعينات السمعية ملدد طويلة جيب نزع البطاريات منها كلية.  
• بطاريات املعينات السمعية التي تلبس عىل اجلسم يمكن رشاؤها من املتاجر املحلية، أما بطاريات 	

املعينات السمعية التي تلبس وراء األذن فيمكن دائاًم رشاؤها من مراكز السمع. وجيب أن يكون 
رشاءالبطاريات خالل فرتة صالحيتها.  

• بالنسبة لبطاريات الزنك اهلوائية، ال تنزع الرشيط املوجود فوق البطارية إال عندما حيني وقت إدخاهلا 	
يف درج البطارية. ألن نزع هذا الرشيط سيجعل البطارية تفقد شحنتها. 

8-9-3 العناية بقوالب األذن
من املهم جدًا املحافظة عىل نظافة قوالب األذن ، ولذلك جيب غسلها كل يومني أو ثالثة :

• افصل قالب األذن من املعينة السمعية.	
• اغسل قالب األذن باملاء الدافئ املذاب فيه الصابون. وال تستعمل منظفات قوية أو كحول.	
• يمكن إزالة أي شمع يلتصق بالثقب خالل قالب األذن باستعامل خلة األسنان / عصا رفيعة. كن 	

حريصًا عىل أال تدفع بالشمع أكثر داخل األنبوبة.
• اشطف قوالب األذن يف ماء نظيف وانفخ يف األنابيب إلزالة قطرات املاء..	
• جفف قوالب األذن بقطعة من القامش الناعم أو املناديل الورقية ثم أعد وضعها يف مكاهنا الصحيح يف 	

املعينات السمعية. 
• تتكون التكثفات )قطرات صغرية من املاء( أحيانًا  يف األنابيب البالستيكية ويمكنها أن تسد قالب 	

األذن. عند حدوث ذلك انزع أنابيب قالب األذن من املعينة السمعية وانفخ فيها.
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الحظ: ال دنفخ يف املعينة السمعية كفسها

8-10 اكت�ساف اأعطال املعينات ال�سمعية 
احللحتديد امل كلةامل كلة

الصوت 
ضعيف أو غري 

موجود

املعينة السمعية مغلقة
الصوت منخفض جدًا

البطارية ضعيفة أو مستهلكة
البطارية يف وضع غري صحيح

درج البطارية غري حمكم اإلغالق
أنابيب القالب مسدودة بالشمع أو 

الرطوبة
أنابيب القالب ملتوية

السلك مقطوع
مشاكل غري ما سبق

افتح املعينة السمعية
ارفع الصوت
غري البطارية

ادخل البطارية يف وضعها الصحيح
اغلق درج البطارية

نظف القالب واألنابيب

أعد وضع القالب واألنابيب
غري السلك

ارسل املعينة السمعية لإلصالح

الصوت جييء 
ويذهب

اتصاالت البطارية متسخة
مفتاح الفتح واإلغالق أو التحكم يف 

الصوت هبا خلل
السلك ليس موصاًل بطريقة صحيحة

السلك به خلل

ارسل املعينة السمعية لإلصالح
ارسل املعينة السمعية لإلصالح

وصل السلك جيدًا
غري السلك

الصوت أعىل مما جيبالصوت مشوه
البطارية توشك عىل النفاد

ضوضاء املالبس
خطأ بالسلك

مشاكل غري ما سبق

اخفض الصوت
غري البطارية

البس املعينة خارج املالبس
غري السلك

ارسل املعينة السمعية لإلصالح
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احللحتديد امل كلةامل كلة

قناة األذن مسدودة بالشمعصوت صفري
الصوت مرتفع جدًا

قالب األذن غري ثابت أو صغري جدًا
قالب األذن يف غري موضعه املالئم 
قالب األذن أو األنابيب هبا رشوخ

أزل الشمع من قناة األذن
اخفض الصوت
غري قالب األذن

أعد وضع قالب األذن يف وضعه املالئم
غري قالب األذن واألنابيب

املعينة السمعية 
غري مرحية 

لألذن

قالب األذن يف غري موضعه املالئم
 قالب األذن أكرب من الالزم أو يسء 

الصنع
أنابيب قالب األذن أطول أو أقرص مما 

جيب
املعينة السمعية مل تضبط جيدًا أو غري 

مالئمة
عدوى باألذن

أعد وضع قالب األذن يف وضعه املالئم
 عدل أو غري قالب األذن

عدل أو غري أنابيب قالب األذن

اضبط أو غري املعينة السمعية

عالج عدوى األذن

الحظ: املعينات السمعية غالية الثمن وحساسة ومن ثا فإك- جيب                
دعليا شل من يستعملوهنا شيفية العناية هبا. فاملعينة السمعية املعطلة 

ال يمكنها إعاكة أحد. 

ارشح ملاذ يتوجب عىل مستعميل املعينات السمعية العناية بالبطاريات 
وقوالب األذن

ملاذ جيب املحافظة عىل قوالب األذن خالية من ال مع؟ 
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ملحق. اإعداد برنامج وطني للوقاية من ال�سمم 
واختالل ال�سمع. 

 يف العادة يمكن  إعداد وتنفيذ برنامج وطني للوقاية من اختالل السمع وتأهيل املصابني به بواسطة 
احلكومة الوطنية ، وبمساعدة املنظامت غري احلكومية املحلية والعاملية. وقد يكون هذا جزءًا من خطة وطنية 

لإلعاقة. ويمكن كذلك تنفيذ النموذج يف الربامج املحلية للمناطق.     

وجيب أن تكون عملية إنشاء الربنامج والقرارات السياسية ذات العالقة، وتعيني املنسقني عىل املستوى 
الوطني واإلقليمي، عىل أن يتم تكوين جلنة وطنية للتنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة، وإعداد الربنامج 

الوطني.  

وجيب أن يتضمن الربنامج التفصييل األهداف واألغراض العامة، واملخرجات املستهدفة. كام جيب أن حيدد 
األسباب الرئيسية الختالل السمع التي جيب التصدي هلا باسرتاتيجيات معينة، واإلجراءات التقنية التي 

سوف تستخدم. وقد يكون من الرضوري حتديد الفئات األكثر تعرضًا للخطر للرتكيز عليها.    

وجيب أن تكون الرعاية األولية لألذن والسمع)PEHC( أحد مكونات الرعاية الصحية األساسية 
(PHC( ، وكذلك أن توجد أو تدعم  خدمات لرعاية األذن والسمع والتأهيل يف املستويات الثانوية 

والثالثية. كام جيب أن يؤخذ يف االعتبار تدريب العاملني الذين ستشملهم األنشطة  واإلرشاف عليهم؛ 
وجيب وضع تصميم الحتياجات اإلبالغ، وحتديد معايري للرقابة والتقييم للخطة التي توضع. 

وجيب وضع إطار زمني وأن يكون تصميم الربنامج بحيث يتكامل مع برامج التأهيل املوجودة يف املجتمع 
املحيل أو التي ستنشأ به مستقباًل. كذلك جيب أن حيدد بوضوح يف الربنامج التفصييل دور ومدخالت كل 

الوزارات أو اإلدارات احلكومية األخرى، والوكاالت املشاركة واملنظامت غري احلكومية، مثاًل، فيام يتعلق 
باألنشطة التكنولوجية النوعية، وتغطية القطاعات السكانية/ اجلغرافية، وتعبئة املوارد.       

وسوف يتكون الربنامج من العنارص التالية:

أ- الوقاية األولية
جيب أن يوضع وينفذ تصميم برنامج للوقاية األولية من أمراض األذن واختالل السمع، وأن يركز بصفة 

خاصة عىل مستوى الرعاية الصحية األولية.  وسوف تتكون العنارص الرئيسية من:   

الرعاية األولية لألذن والسمع )PEHC(، - وهي موضوع هذااملصدرالتدريبي - للوقاية والعالج . 1
من حاالت األذن الشائعة مثل الشمع، األجسام الغريبة، والتهاب األذن  الوسطى احلاد واملزمن، 

والقيام باالختبارات البسيطة للصمم واختالل السمع، ويقوم بالتحويالت واملتابعات املناسبة. وجيب 
أن يكون  تصميم برنامج الرعاية األولية لألذن والسمع بحيث يمكن أن يدمج يف الرعاية الصحية 

األولية. وجيب أن يتضمن هذا الربنامج تدريب املستوى األسايس )مثاًل العاملني الصحيني بالقرى( 
والعاملني باملراكز األكرب )مثاًل املمرضات املتخصصات، القابالت، أطباء الرعاية األولية( ، ويتضمن 

أيضًا العنارص التالية من 2 إىل 6 أو عىل األقل يوجد اتصااًل معها.
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برنامج للتثقيف الصحي يتناول املشكالت  والوقاية فيام يتعلق بـأسباب أمراض األذن الوراثية، . 2
واملكتسبة قبل أو أثناء الوالدة، والتهاب األذن الوسطى املزمن، واألدوية السامة لألذن، واألسباب 

النامجة عن العدوى، وكذلك اختالل السمع الناشىء عن الضوضاء بالنسبة للمراهقني وشباب 
البالغني. كام جيب أن يتناول الربنامج ضعف السمع لدى كبار السن. وجيب تغطية أمهية التحري 

screening وسوف يكون الربنامج مستهدفًا اآلباء، واملعلمني، واملدارس، وقادة املجتمع املحيل، و 
أعضاء املهن الطبية، واجلمهور العام. وسوف حيتاج  األمر يتطلب وضع اسرتاتيجية  تستعمل خمتلف 

الرسائل ووسائل اإلعالم املناسبة للجامهري املستهدفة ويف حدود املوارد املتاحة. 

3 . cytomegalovirus الرتصد واالكتشاف املبكر لألمراض املعدية مثل الفريوس املضخم للخاليا
 Lyme ومحى السا، وداء اليم  toxoplasmosis واهلربس البسيط ، وداء املقوسات ،  ,))CMV

Disease،واملالريا، واحلصبة ، والتهاب السحايا، والنكاف، واحلصبة األملانية، واملالريا ،ومحي 
التيفود، وكلها يمكن أن تسبب فقدان السمع.

مراقبة التغطية يف برنامج التطعيم لألمراض التي يمكن الوقاية منها بالتحصينات مثل احلصبة، . 4
والنكاف، واحلصبة األملانية، والتهاب السحايا )لو كان منفذًا( وكلها يمكن أن تسبب فقدان السمع.

حتسني برنامج صحة األمومة لإلقالل من فقدان السمع املرتبط بالقصور يف رعاية احلامل وما حول . 5
الوالدة.

بحث إنشاء خدمة اإٌلرشاد اجليني ) بام فيها إرشاد ما قبل الزواج( للوالدين اللذين لدهيام تاريخ عائيل . 6
الختالل السمع أو كان لدى أحد من أشقائهام فقدان وراثي للسمع. ويمكن أن يكون مكان هذه 

اخلدمة يف اخلدمة الرئيسية ملراكز الرعاية الصحية األولية  أو مراكز رعاية األمومة والطفولة. 

عند استهداف البالغني جيب أن يوجد ويدعم  برنامج  للحفاظ عىل السمع ضد فقدان السمع  الناجم . 7
عن الضوضاء يف أماكن العمل، خاصة الذين يعملون يف أعامل تعرضهم ملثل هذا اخلطر.  وجيب أن 

يكون هناك تفتيش منتظم ومراقبة عىل مستويات الضوضاء، ونصائح باإلقالل من الضجيج، ومحاية 
اآلذان، و حتري اختالل السمع بني العاملني، والتثقيف الصحي  لقوة العمل، واإلرشاد وخطط 

للتعويضات للمترضرين، ووضع ترشيعات ليمكن فرض تلك التوصيات بقوة القانون.
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ب- التحري  واالشت اخ
جيب وضع برنامج للتحري واالكتشاف املبكر الختالل السمع يف الرضع وصغار األطفال . والنقاط 

الرئيسية يف هذا الربنامج ينبغي أن تكون كام ييل:

يمكن أن يكون هذا الربنامج أحد مكونات برنامج شامل لتحري كل أسباب اإلعاقة ويمكن أن ينفذ . 1
 ..)CBR(من خالل الـتأهيل املجتمعي

جيب أن جيرى التحري األول خالل السنة األوىل من العمر، وعمومًا ابتداء من سن 6 أشهر )يتم تنفيذ . 2
برامج شاملة لتحري السمع لدى حديثي الوالدة.  ويف بعض البلدان املتقدمة يتم التحري  باستخدام 

تقنية االنبعاثات األذنية السمعية )OAE) oto-acoustic emissions، واستجابة جذع املخ 
اآللية )ABR(، وقياسات السمع، ولكن مثل هذا النوع من التحري قد اليكون يف استطاعة  كثري من 

الدول النامية األخذ به يف الوقت احلايل.  وجيب أن يكون التحري مركزًا يف مستوى الرعاية الصحية 
األولية. ويمكن أن يقوم بالتحري العاملون الصحيون بالقرية، أو  يف مراكز رعاية األمومة والطفولة 

عندما يؤخذ األطفال إليها للتطعيامت. وقد حتتاج القابالت ، واملمرضات ، و/أو الطبيب املسئول 
إىل تدريب خاص.  وجيب تنفيذ برامج للتوعية بأمهية التحري وتوفر خدماته ، وكذلك لتثقيف اآلباء 

والعاملني الصحيني، وأن يكون ذلك جزءًا من  برنامج التثقيف الصحي. 

جيب أن يكون التحري الثاين يف سن حوايل 4 أو 5 سنوات عند االلتحاق باملدرسة، ويمكن إدماجه . 3
يف برنامج التحري بالصحة املدرسية.  جيب أن تشمل اختبارات التحري الفحص بمنظار األذن، 

وقياسات السمع، وقياس طبلة األذن tympanometry . وجيب حتديد مايلزم من املعدات 
واحتياجات التدريب بالنسبة لفريق الصحة املدرسية، والبد من حتديد القدرات يف جمال التحويل 

واملتابعة.   

وحتى لو مل يتم حتويل األطفال املصابني باختالل السمع البسيط أو املتوسط، فإهنم سيكونون عىل األقل 
هدفًا إلجراءت بسيطة تتخذ يف فصول الدراسة  لتحسني تقدمهم الدرايس، وعىل ذلك فالبد من رفع 

مستوى الوعي بصفة عامة يف املجتمع املحيل واملدارس. ويمكن أن يرجأ اختاذ قرار بتنفيذ برنامج واسع 
للتحري يف املدارس إىل أن تظهر نتائج املسوحات السكانية لكي تتحدد عىل أساس تلك النتائج التكلفة 

والفائدة ملثل هذا القرار، خاصة إذا كانت املوارد حمدودة. 

يف حالة وجود أو التخطيط لوجود برنامج جمتمعي للتأهيل يمكن إدماج برنامج التحري فيه . و . 4
يستحسن أن يكون هذا الدمج عىل كل املستويات ، ولكن حتى لومل تكن صياغة السياسة الوطنية 

للتاهيل املجتمعي قد اكتملت فيمكن أن يتم تناول املوضوع يف برامج التأهيل املجتمعي عىل املستوى 
املحيل.

يمكن حتديد تفاصيل برنامج التحري بواسطة اللجنة الفنية االستشارية  أو جمموعة عمل تشكلها . 5
وزارة الصحة. وسوف تتضمن اختصاصات تلك اللجنة الطرق املحددة للتحري التي ستستعمل، 

والتدريب الالزم، واآلثار املحتملة التى ستتأثر هبا خدمات اإلحالة، وما يرتتب عىل ذلك من الزيادة 
املطلوبة يف الكفاءة، والتكامل مع الربامج األخرى. وإذا مل تتوافر اخلربات الالزمة حمليًا، فقد يكون من 
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الرضوري تعيني مستشار ليقدم النصح ملثل تلك اللجنة.

جيب أن يتم تنفيذ برنامج التحري يف منطقة ما ليمكن التحقق بوضوح من أن اخلدمات املتاحة قادرة . 6
رة من احلاالت التي  حيتمل أن يكشف عنها التحري.  عىل استيعاب األعداد اإلضافية املقدَّ

 ج. اخلدمـات
قد يتطلب األمر التوسع يف اخلدمات وسوف يتوقف ذلك عىل عدد األشخاص من السكان املقدر أن 

يكتشف لدهيم أمراض لألذن قابلة للشفاء أو من املمكن جتنبها.   و/أو  صمم  واختالل يف السمع. 
والطريقة املثىل للحصول عىل تلك املعلومات هي نتائج املسوحات املجتمعية عن انتشار وأسباب أمراض 

األذن. 

وسوف يتضمن املستوى األويل للخدمات مكونات للوقاية ، والعالج األسايس والتحويل ألمراض األذن 
واختالل السمع. 

وقد حتتاج خدمات املستوى الثاين )اخلدمات الثانوية secondary level services ( إىل التوسع فيها 
لتشمل )1( خدمات األذن واألنف واحلنجرة األساسية ، بام فيها اجلراحات األساسية، أو اختاذ قرار 

بالتحويل إىل مستوى اخلدمات الثالثية ؛ )2( القدرة عىل تقدير ماخيص السمع من التشخيص األسايس 
والعالج األسايس  للصمم واختالل السمع، بام يف ذلك اإلمداد باملعينات السمعية و تقديم خدمات 

تركيبها ومتابعتها، أو التحويل إىل املستوى الثالثي لتقدير وعالج اكثر تفصياًل للحالة أو تأهيلها.  

سوف تشمل خدمات املستوى الثالث )1( خدمات شاملة لألذن واألنف واحلنجرة بام فيها اجلراحات 
املتقدمة واجلراحات الدقيقة )2( خدمات تشخيصية خاصة باألذن ذات اتصال وثيق بخدمات التأهيل 

وإعادة التأهيل.   

ويغطى املستوى التأهييل أو الوقائي الثالث )1( خدمات املعينات السمعية والتي ستشمل إنشاء عدد كاف 
من النقط البؤرية لصنع وتركيب قوالب األذن، ورشاء، وتركيب، وإصالح املعينات السمعية وتوفري 
املشورة عنها ومتابعة استعامهلا. والبد من تناول املوضوعات املتعلقة برشاء املعينات السمعية، وقطع  

الغيار، واملكونات، واملعينات املعاد هتيئتها، واألموال الالزمة لرشاء معينات سمعية جديدة، ورشاء مواد 
لقوالب األذن. ومن املمكن أن يكون هذا التناول من خالل إنشاء رشاكة بني القطاعني العام واخلاص )2( 

قد يتطلب األمر تكليف أخصائي يف بثالوجيا )مرضيات ( الكالم/اللغة، يكون مقره يف املراكز التحويلية 
للمستوى الثالث )الثالثية(، ويكون قادرًا عىل تدريب العاملني يف التأهيل املجتمعي ومعلمي األطفال 

املصابني باختالل السمع. وجيب أن تربط كل تلك اخلدمات ببعضها البعض أو أن تدمج يف خدمات 
الصحة املدرسية، أو اإلمدادات املدرسية، وغري ذلك من اخلدمات الوقائية الثالثية.  
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د - التدريب
جيب حتديد االحتياجات من املهنيني املدربني واملتخصني يف هذا املجال عىل مستوياته الثالثة األولية 

والثانوية والثالثية ، عىل ضوء نتائج املسوحات. والبد من حتديد األشخاص الذين سيقومون  بتقديم 
الرعاية األولية لألذن والسمع ، و التشخيص والعالج األذين والسمعي، وخدمات املعينات السمعية 

وقوالب األذن، أو إنشاء وظائف جديدة عىل كل املستويات.   

وجيب فتح الفرص للتدريب األسايس والتنشيطي عىل املستوى الوطني  أو اإلقليمي. يشمل ذلك تدريبًا 
عىل رعاية األذن والسمع للعاملني بالرعاية الصحية األولية والرعاية الصحية املجتمعية، وتدريبًا عىل حتري 

السمع للعاملني الصحيني يف مراكز الرعاية الصحية األولية، ومراكز رعاية صحة األمومة والطفولة، ويف 
 otorhinolaryngology الفرق الصحية يف املدارس، والتدريب عىل طب األذن واألنف واحلنجرة

للمستوى العايل من املهنيني الصحيني، والتدريب عىل علم السمع، وقياس السمع، وتقنيات قوالب األذن، 
وتركيب وإصالح املعينات السمعية. ويمكن أن يتم التدريب عىل تلك املوضوعات  يف دورات قصرية 
أو يف أجزاء من دورات أخرى. وسوف يقتيض األمر تدريب أخصائني يف مرضيات )بثالوجيا( الكالم. 

والبد من التوسع يف تدريب املدرسني باملدارس التي هبا أطفال يعانون من اختالل السمع وللمدرسني يف 
املدارس العادية الذين يقومون بالتدريس يف فصول تضم  أطفااًل يعانون من اختالل السمع.     

هـ املراقبة والتقييا.
جيب يف مرحلة التخطيط ومنذ البداية وضع تصميم لنظام ملراقبة وتقييم الربنامج لتحديد وقياس مدى 

حتقيقه لنتائج موضوعية. 
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