
التأكد مما يلي:غريها من األصوات الصاخبة، جيب عليك إذا كنت تستمع بانتظام إىل املوسيقى أو 
السمع انتبه إىل إشارات التحذير املتعلقة بفقدان 

يف األذن (طنني)اتصل بالطبيب يف حالة الشعور املستمر برنني 

احملادثاتيف مساع األصوات احلادة أو يف متابعة افحص مسعك إذا كنت تعاين من صعوبات 
أجِر فحوصات منتظمة للسمع

مثل تطبيق hearWHO [ أيقونة ]افحص مسعك باستخدام تطبيقات معتمدة 

فقدان السمعالسمع أو عانيت من أي أمارة من أمارات التمس املشورة املهنية إذا مل جتتز فحص 

نصائح جلعل االستماع مأمونًا

منظمة الصحة العاملية
whopbd@who.int

 

hearWHO

مسعك، فلن يعود إليك مرًة أخرى!اجعل استماعك مأموناً. فما إن تفقد 



ال ميكن عالجه باألدوية أو العمليات اجلراحية. الصاخبة لفرتات طويلة إىل فقدان السمع، والذي مبرور الوقت، قد يؤدي االستماع إىل األصوات 

نصائح جلعل االستماع مأمونًا

االستماع ألصوات صاخبة غري مأمون

فقدان السمع الناجم عن الضوضاء فقدان دائم

الرياضية.املالهي الليلية أو املراقص أو احلانات أو الساحات الشخصية، ونتيجة التعرض لألصوات الصاخبة يف صوت مرتفع من خالل األجهزة السمعية املوسيقى أو احملتويات السمعية األخرى مبستوى يتعرض مسعنا للضرر نتيجة االستماع بانتظام إىل 

ميكن الوقاية من فقدان السمع الناجم عن الضوضاء
ساعة يف األسبوع.80 ديسيبل، ميكنك االستماع مبأمونية حىت 40 على سبيل املثال، إذا أبقيت مستوى الصوت دون االستماع لفرتات أطول دون إحلاق الضرر بسمعك. لالستماع مبأمونية. وخبفض مستوى الصوت، ميكنك كلما ارتفع صوت ما تستمع إليه، قلت املدة املتاحة 

يُعد واحٌد من كل شابني معرضاً خلطر 
اإلصابة بفقدان السمع بسبب إتيان 

ممارسات ضارة بالسمع.

حافظ على مستوى 
صوت منخفض 

استمع إىل األجهزة السمعية 
الشخصية عند مستوى صوت 

دون ٪60 من احلد األقصى

استخدم مساعات رأس ذات 
وضعية مالئمة، ومزودة إن أمكن 

خباصية إلغاء الضوضاء

ضع حدوداً للوقت 
الذي تقضيه يف ممارسة 

األنشطة الصاخبة  
احصل على اسرتاحات قصرية 

من االستماع إىل األصوات 
الصاخبة

ضع حداً لالستخدام اليومي 
لألجهزة السمعية الشخصية

ارصد مستويات 
االستماع 

استخدم تطبيقات اهلواتف 
الذكية لرصد مدى تعرضك 

لألصوات

اخرت األجهزة املزودة 
خبصائص استماع مأمونة 

مدجمة

احِم أذنيك من 
األصوات الصاخبة 
ارتِد سدادات األذن يف 

األماكن الصاخبة

ابتعد عن مصادر الصوت، 
مثل مكربات الصوت

باتباع ممارسات االستماع املأمونة البسيطة التالية:
 سوف حتد من خطر اإلصابة بفقدان السمع، وتستمتع يف الوقت ذاته بأنشطتك املفضلة!
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