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إرشادات طبية 17                                          
                                Awareness 17

كيف تحافظ علي قوة السمع
كيف ت�سمع

عند دخول ال�صوت اإيل داخل الأذن تهتز طبلة الأذن ناقلة الإهتزازات اإيل العظيمات الثالثة خلف الطبلة 

)املطرقة - ال�صندان - الركاب(، ومنها اإيل قوقعة الأذن وهي حتتوي علي هديبات )اأطراف( الع�صب ال�صمعي الذي ي�صل 

اإيل مركز ال�صمع والفهم باملخ.

هل من �ملمكن �أن يفقد �لإن�سان �ل�سمع دون �أن ي�سعر ...؟

يف هذه الن�رشة لن نتحدث عن الأ�صباب املعروفة لل�صمم اأو �صعف ال�صمع مثل )العوامل الوراثية - حوادث قاع اجلمجمة 

- الأورام ...(، ولكن �صنقدم جمموعة من العادات اليومية التي يقوم بها اأي �صخ�ص عادي ولكنها عادات تت�صلل خل�صة 

اإيل داخل اجلهاز ال�صمعي لالإن�صان وتعمل علي اإحداث �صعفًا تدريجيًا غري حم�صو�ص بال�صمع وقد يوؤدي اإيل ال�صمم الكامل 

وكل ذلك بدون اأن ي�صعر الإن�صان بهذه اخلطورة.

�ل�ساخبة  �لأ�سو�ت   -  1
التواجد فى الأماكن ذات التلوث ال�صمعى لفرتات طويلة 

 )الأفراح–حفالت الدي�صكو(، وخا�صة فى الأماكن املغلقة 

ولعل اأ�صهرها التواجد داخل ال�صيارة مع ت�صغيل ال�صوت 

 العاىل لال�صرتيو، كل هذه الأ�صوات تقوم بعمل اإهتزازات 

عنيفة بالأذن توؤدى اإىل تدمري تدريجى لأطراف الع�صب 

 ال�صمعى بقوقعة الأذن، ولهذا ال�صبب ي�صعر الإن�صان بعد 

خروجه مبا�رشة من هذه الأماكن بطنني واأمل بالأذنيني .

�ملوبايل  -  2
له  يوميًا  طويلة  لفرتات  املوبايل  اإ�صتخدام 

طريقني: عن  ال�صمع  ع�صب  على  خطري   تاأثري 

املدمر  تاأثريها  و  الكهرومغناطي�صية  املوجات  اأوًل: 

الأذن    لع�صب  الع�صبية  الكهربية  ال�صحنات   على 

فى  املتكلم  ي�صعربها  التى  و  العالية  احلرارة  ثانيًا: 

احلرارة  هذه  تاأثري  و  الطويلة  املحادثة  بعد   التليفون 

 على الأغ�صية املخاطية لالأذن الو�صطى .



�لأذن �سماعات   -  3
لفرتات   Iphone و  الكمبيوتر  �صماعات  اإ�صتعمال 

توجيه طريق  عن  ال�صمع  ع�صب  على  بالتاأثري  تقوم   طويلة 

طبلة  اإىل  ال�صماعة  من  عالية  و�صدة  برتكيز  ال�صوت 

الع�صب  اإىل  ت�صل  عنيفة  اإهتزازات  اإىل  يوؤدى  مما   الأذن 

ال�صمعى بالإ�صافة اإىل منع دخول الهواء .

-  تنظيف �لأذن بطرق خاطئة  4
كرثة اإ�صتعمال الودانات اأو الآلت احلادة ) دبو�ص ...( يوؤدى اإىل 

اإلتهابات متكررة و مزمنة بالأذن اخلارجية مما يوؤدى اإىل �صيق فى 

الطبلة  اإ�صابة جدار  اإمكانية  اإىل  بالإ�صافة  ال�صمع اخلارجى  جمرى 

بثقب و خالفه ، و الطريقة املثلى لتن�صيف الأذن بعد احلمام هى 

اإ�صتعمال قطعة قما�ص قطنية اأو مناديل ورقية و و�صعها على الأذن 

من اخلارج و رج �صوان الأذن خلروج املاء بدون دخول اأى ج�صم غريب لالأذن اخلارجية.

 

- �لأدوية �لطبية  5
على  مدمر  تاأثري  لها  امل�صكنات  و  احليوية  امل�صادات  مثل  الطبية  العقاقري  و  الأدوية  من  كثرية   اأنواع 

الع�صب ال�صمعى اإذا اأُ�صُتخدمت بدون اإ�صت�صارة الطبيب عن اجلرعة و املدة املحددة لإ�صتخدام هذا العقار .

- �لتدخني  6
لالأنف  املخاطية  لالأغ�صية  املتكرر  الإلتهاب  طريق  عن  التدريجى  ال�صمع  �صعف  اإىل  توؤدى  ال�صي�صة  اأو  ال�صجائر   �صواء 

بالإ�صافة  هذا  ال�صمع  �صعف  و  الطبلة  خلف  اإلت�صاقات  ي�صبب  مما  بالأذن  الأنف  ت�صل  التى  اإ�صتاكيو�ص  قناة  منها   و 

اإىل تاأثري النيكوتني ال�صار  على ال�رشايني املغذية  للع�صب ال�صمعى .
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