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Hearing loss is the most prevalent sensory disability and a 
problem that is increasing globally. 
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Integrating ear and hearing care into CBR programmes 

Key concepts

Specific issues related to hearing loss

More than 275 million people are reported to have 
moderate to profound hearing loss; many more have 
mild hearing loss and/or ear diseases such as otitis 
media (infection of the middle ear). These problems 
can cause lifelong – and occasionally life-threatening 
– diffculties; they may have a profound effect on the 
ability of individuals to communicate with others, on 
their education, on their ability to obtain and keep 
employment, and on social relationships and may lead 
to stigmatization.

Integrating primary ear and hearing care and CBR programmes 04 |
05 | Health care and CBR workers

Hearing loss impacts not just the individual but the entire family and society 
generally. Any responses to the needs created by hearing loss will therefore 
be more effective in a community-based approach to this issue – that is, in 
community- based rehabilitation (CBR) programmes.

Awareness 
A major challenge for many people with 
hearing loss, and for their families, is the 
general lack of awareness about issues 
relating to hearing loss in all parts of 
society. Most children with hearing loss 
are born to hearing parents. There is thus 
a need to improve parental awareness 
regarding hearing loss and ways to 
communicate with their children, as well 
as to implement screening programmes 
that will facilitate early identification.
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Integrating ear and hearing care into 
CBR programmes
Goal of integration Integration of ear and hearing care into CBR 

programmes aims to establish or enhance universal 
and equal access to prevention, treatment, care, 
support programmes and services for those with, or 
at risk of, ear diseases and hearing loss .

In terms of ear and hearing care, the role of CBR is to: 
• advocate and campaign for ear and hearing health services at all levels of health 

care; 
• facilitate access to ear and hearing health care services for all members of the 

community and promote the prevention of avoidable causes of hearing loss; 
• create public awareness of all aspects of hearing loss;
• raise awareness in schools and within education systems of the need to include 

children and adults with hearing loss; 
• promote and provide accessible communication for those with hearing loss;
• ensure that people with hearing loss receive the necessary attention at times of  

humanitarian crisis and that their needs are considered in all disaster preparedness  
initiatives;

• ensure that individuals with hearing loss have access to education and training 
programmes that may lead to employment;

• include people with hearing loss in the decision-making processes that affect  
their lives; - encourage society to ensure that people with hearing loss are included 
in social groups and community events .

Desiderable outcomes 

A CBR programme should result in increased awareness within communities of
healthy ear and hearing care practices as well as of the needs of people with hearing 
loss.
People with hearing loss should be able to: 
- use their preferred means of communication at all times;
- access essential services and education/training programmes;
-obtain employment;
- be included in all aspects of community life;
- lead ful lling social lives .
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Key concept
Common causes of hearing loss 

There are many causes of deafness and hearing loss, including 
hereditary factors and congenital infections. Hearing loss can be the 
result of infections such as meningitis and otitis media, of exposure 
to excessive noise and of ageing; it can also be caused by the use of 
ototoxic medication or by exposure to ototoxic chemicals.

Management of hearing loss varies depending on cause and degree. 
The modalities for management include medical and surgical 
management of those ear diseases that may have led to hearing loss. 
An important aspect of the management of hearing loss is improved 
communication for affected individuals through the use of hearing 
aids (where appropriate), the acquisition of lip-reading skills, and the 
provision of speech therapy, aural rehabilitation and other related 
support services. People who are unable to benefit from the use 
of hearing aids may learn to communicate through sign language, 
gestures, and written or printed text. The decision regarding the 
most suitable option for each person with hearing loss must be made 
individually, in consultation with the ear and hearing health provider.

Hearing loss is caused by bewitchment. Many cultures have superstitious and/
or cultural beliefs regarding hearing loss Some believe that it is the result of impure blood 
or the curse of ancestral spirits Parental and community education would be helpful in 
correcting these perceptions, removing the associated stigma and improving participation 
in screening programmes.

Home remedies are an effective cure for earache or ear infection. A 
variety of home remedies – use of hot oil, plant extracts, salt water, etc – are often used to 
treat earache. Such practices can be harmful. Raising awareness through health education 
is essential in this context.

People with hearing loss are unable to live independently and contribute 
to the running of the household. People with hearing loss are well able both to 
achieve independence and to contribute as equal members of society. Parents restrict their 
children’s activities, such as going to the market alone or visiting friends, because of their 
hearing loss. It is important to understand that people with hearing loss can do everything 
except hear normally.

Home remedies are an effective cure for earache or ear infection. A 
variety of home remedies – use of hot oil, plant extracts, salt water, etc – are often used to 
treat earache. Such practices can be harmful. Raising awareness through health education 
is essential in this context.

Common beliefs about ear diseases and hearing loss 
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Impact of hearing loss

Hearing loss can have an impact on all aspects of life  

Functional
One of the main functional impacts of hearing loss is on the individual’s 
ability to communicate with others. Spoken language development 
in severely or profoundly deaf children of hearing parents is typically 
delayed compared with that of their hearing counterparts. Hearing loss 
and ear diseases such as otitis media have a significantly adverse effect 
on the academic performance of children. Hearing loss in schoolchildren 
is reported to be linked to a variety of academic and adjustment 
problems. Children with hearing loss are sometimes considered to have 
lower IQs than their hearing counterparts, which may lead to rejection 
from schools; research has shown this presumption to be incorrect. Early 
detection and intervention are the most important factors in minimizing 
the impact of hearing loss on a child’s development. Early identification 
of any level of hearing loss, coupled with appropriate management, has 
been clearly shown to lead to significant improvements in a child’s social 
and educational achievement.

Economic 
Recent data also show that a greater proportion of the deaf and hard of 
hearing population is unemployed compared with the hearing population. 
Moreover, among those who are employed, a higher percentage of people 
with hearing loss than of the general work force are in the lower grades of 
employment. In addition to its effects on the individual, hearing loss has 
a substantial impact on social and economic development at community 
and country levels.

Social and emotional
For elderly people, impaired communication due to hearing loss can have 
a significant impact on everyday life, resulting in feelings of loneliness, 
isolation, frustration and dependence. This is rarely appreciated by people 
with normal hearing, who equate slowness in understanding the spoken 
word with mental inadequacy. As a consequence, older individuals may 
withdraw further, often remaining aloof in order to avoid being labelled 
as “slow” or “mentally inadequate”.
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Specific issues related to hearing loss 
Prevention and management of hearing loss 
• Primary prevention of the causes of hearing loss and ear disease can be achieved by means such 

as better antenatal and perinatal care, immunization, rational use of oto- toxic drugs and hearing 
conservation programmes for prevention of noise-induced hearing loss. 

• Effective management by secondary prevention includes the early detection and treat- ment of 
ear diseases such as chronic otitis media 

• Tertiary prevention refers to the management and rehabilitation of hearing loss and includes 
the provision of good-quality, appropriate hearing aids, essential support services, access to 
appropriate communication, improvements in the acoustic environment, special education and 
social integration at all levels.

Provision of hearing aids and required support services  
In low- and middle-income countries, it is estimated that only 3% of the actual need for hearing aid 
assistance is met The main reasons for this shortfall include the high cost of hearing aids, the cost of 
batteries and the stigma associated with hearing loss. 
Limited government resources often restrict the delivery of health care services for people with hearing 
loss Inaddition,statisticsshowaglobaldeclineingrantsanddonations from the higher -income countries 
of the world to developing countries

Screening for hearing loss 
In 1995, the 48th World Health Assembly adopted a Resolution regarding the preparation and 
implementation of national programmes for early detection, prevention and control of major avoidable 
causes of hearing loss in babies and toddlers.

Such a programme must be approached as social change Universal neonatal hearing screening is now 
regarded as an essential tool for the early detection of childhood hearing impairment. Programmes for 
ear and hearing care should address the need for altered perception, beliefs and attitudes regarding 
hearing loss.

Sign language as a means of communication
Sign languages, like spoken languages, differ across cultures, but they are legitimate languages, with 
their own vocabulary and grammar. Family members, medical professionals, teachers and employers 
should be encouraged to learn sign language in order to facilitate good communication with deaf 
people who rely on sign language.

Communication with people having deaf-blindness 
The term“deaf-blindness”refers to the loss of varying degrees of sight and hearing People with 
deaf-blindness face enormous difficulties in communication Finger braille is a tactile method of 
communication and one of several methods used in communicating with people who are deaf-blind.
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Integrating primary ear and hearing 
care and CBR programmes: 
suggested activities

Actions for health
• Promote ear and hearing health by creating awareness: demonstrate that raising awareness in the 

community regarding all aspects of ear disease and hearing loss is essential. Community-based 
actions should include:

  – promoting and teaching healthy ear and hearing habits;
  – identifying the need for and means of early detection of hearing loss;
  – recognizing signs of hearing loss in infants, children and adults;
  – creating awareness of avoidable causes of hearing loss and ear disease;
  – managing common ear diseases and referring complicated cases;
  – providing and maintaining hearing aids, cochlear implants and other listening
  and signalling devices;
  - offering support services for hearing aids users, including ear-moulds and batteries.
• Effective management by secondary prevention includes the early detection and treat- ment of 

ear diseases such as chronic otitis media 
• Tertiary prevention refers to the management and rehabilitation of hearing loss and includes 

the provision of good-quality, appropriate hearing aids, essential support ser- vices, access to 
appropriate communication, improvements in the acoustic environment, special education and 
social integration at all levels.

• Carry out public health actions through promotion and implementation of immunization, maternal 
and perinatal health care, and child health care.

• Protect against excessive noise and improve the acoustic environment.
• Promote and enable identification of hearing loss in infants, children and adults. Refer cases of 

suspected hearing loss for hearing tests and ear check-ups.
• Advocate for appropriate ear and hearing services, including otological and audiological services, at 

health centres and hospitals as close to the community as possible.
• Promote the use of hearing aids and provide support services explaining the benefits and limitations 

of these devices.
• Inform children and adults with hearing loss, family members and the general public of available 

options for the inclusion and integration of people with hearing loss in the community.

Primary ear and hearing care requires specialists, grassroots health 
personnel, parents and community workers to join together in a working 
partnership at the community level. CBR services can be effective in reducing 
the negative impact of ear diseases and hearing loss.
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Actions for education
• Train all teachers in the community in aspects of primary ear and hearing care, the impact of hearing 

loss and provision of an effective learning environment for children with hearing loss. Encourage 
the inclusion of these topics in teacher education programmes. Ensure that the families of children 
with hearing loss understand the local policies relating to the education of such children.

• Educate teachers about the special needs of students with hearing loss, including deaf students. - 
Create educational opportunities for children and students with hearing loss at preprimary, primary, 
secondary and higher levels of education.

• Ensure the availability of non-formal and vocational training opportunities for people with hearing 
loss.

• Recruit and train people with hearing loss as teaching assistants and CBR workers.
• Develop sign language classes in schools and in the community.
• Develop and encourage training for speech and language development for persons with hearing 

loss.
• Engage the local deaf community in the implementation of these activities.
• Encourage and empower students with hearing loss who are seeking to undertake higher studies.

Actions for livelihood
• Advocate among employers and trade unions to promote the inclusion of people with hearing loss 

in the workplace and to ensure compliance with legal requirements (if legislation exists).
• Ensure that people with hearing loss and their families are aware of their rights and privileges with 

respect to employment.
• Ensure that people with hearing loss have access to social protection and are not discriminated 

against in the workplace.
• Promote the use of accessible means of communication, prioritizing those means (sign language, 

writing, speaking) that can easily be understood by all.

Actions for society
• Ensure that people with hearing loss are aware of their human rights.
• Ensure that people with hearing loss have full access in the learning and living environments.
• Help to ensure that people with hearing loss have access to all cultural, religious, recreational and 

other activities within the community. This can be achieved only through promotion of accessible 
forms of communication – including speech, sign language and visuals – for all people.

• Help to reduce discrimination against, and stigmatization of, people with hearing loss. This can be 
effectively accomplished by using local role models, including CBR workers and teaching assistants 
with hearing loss.

• Help to prevent psychological, physical and sexual abuse of children, adolescents and adults with 
hearing loss.

• Raise awareness among all members of society of the causes and nature of, and solutions for, 
hearing loss and of how to improve communication with people with hearing loss.
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Actions for empowerment
• Encourage the formation of support groups for people with hearing loss and their families, including 

organizations of the deaf and hard of hearing Involve people with hearing loss in those groups.
• Recruit adults and older children with hearing loss to assist with awareness campaigns  

and to help adults and children in the community who are affected by hearing loss. Encourage 
people with hearing loss to teach sign language classes and talk about  deafness/hearing loss.

• Hire and train persons with hearing loss as CBR workers.
• Support both the establishment of organizations of people with disabilities and the commitment of 

those people to community-based structures.

Actions at individual, family, community and political levels  

The individual
should encourage people with hearing loss to be advocates of their own cause They should develop 
self-help and support groups and promote the participation of women with hearing loss in order to 
reduce discrimination against women with disabilities This would facilitate the discussion of common 
problems and possible solutions It would also allow them to develop a stronger voice, which can be 
heard within the community and by policy-makers. People with hearing loss must demand to be a 
part of all key decisions that affect them as individuals and within society .

The family
It is important that the family is sensitized to the communication and support needed by the family 
member with hearing loss, while addressing local beliefs and taking account of local culture Support 
groups and CBR workers can play an important role in guiding parents through the process of identi 
cation and management of hearing loss and subsequent rehabilitation, as well as raising awareness 
about the modalities of communication and education open to persons with hearing loss.

The community
Communities should be encouraged by CBR workers to promote, organize and participate in events 
that will help to raise awareness, such as a “Healthy Ear and Hearing Day”or a“Deaf Awareness Week”, 
and in fund-raising activities. Lobbying with relevant stakeholders, including the local authorities, 
to provide schools and clinics in the community with the necessary equipment and resources is 
also important. This would help to fill gaps in the provision of medical, audiological and educational 
services to people with hearing loss and ear disease.
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By raising awareness within the community, health care and CBR 
workers can play a pivotal role in improving medical, educational, 
livelihood and social outcomes for people living with hearing loss 
and coping with ear diseases. They can provide guidance on suitable 
medical, surgical and audiological management. They can advise 
the parents of children with hearing loss about the educational 
opportunities available for their children and create awareness of 
their children’s rights 

Health care and CBR workers 

CBR workers can also facilitate the training of teachers, enabling them to identify 
and refer children with possible hearing loss and ear diseases as well as to 
communicate effectively with people with hearing loss 

A leading role can also be played by CBR workers in advocating 
for the use of assistive devices such as hearing aids, explaining 
their benefits and ensuring their use.

CBR workers can facilitate...

CBR workers can facilitate...
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The following are examples of specific actions that can be initiated by CBR 
workers: 

• teaching teachers about hearing loss and encouraging them to include this in their teaching 
programmes;

• training nurses and traditional heath workers in basic ear management, including  
basic otoscopy, screening and referral of people with hearing loss;

• visiting schools, colleges and universities to talk with teachers, trainers and students about hearing 
impairment, its impact and its management; encouraging activities such as designing posters to 
raise awareness and playing “What can you hear?” games to identify children with hearing loss; 

• organizing screening for hearing loss in schools;
• explaining how parents/carers could identify children with possible hearing loss;
• promoting awareness campaigns in the community and encouraging people who might have 

hearing loss to have their ears checked and their hearing tested;
• raising awareness in the community by speaking to social, religious and other groups and to local 

media about hearing loss, and promoting the use of sign language (with interpreters) in their 
meetings to assist people with hearing loss;

• being trained in sign language and facilitating the training of sign language interpreters;
• promoting the inclusion of people with hearing loss in the workplace, in education and in society;
• developing and promoting programmes and campaigns to prevent psychological, physical and sexual 

abuse of children, adolescents and adults with hearing loss; supporting protection programmes for 
vulnerable persons in institutions and communities;

• encouraging the formation of support groups for people with hearing loss and their families;
• recruiting and training adults and older children with hearing loss to become leaders of  deaf 

awareness campaigns and to help deaf children in schools and in the community;
• raising awareness about healthy ear and hearing practices in the community and, in 

particular, sensitizing members of the community to the need for early identification  
and management of hearing loss.

Training of CBR workers 
The Primary ear and hearing care training resource was developed by WHO to address the urgent 
need for capacity-building Training manuals and other materials were developed for interactive and 
culturally appropriate training of both health workers and more experienced personnel working at 
primary level The resource focuses on community involvement and raising awareness, and covers 
basic measures for prevention and management. A section on hearing aids is included for communities 
where there are no other trained personnel to help people use their devices effectively. Sign language 
instruction for CBR workers, especially in the local and national sign languages, is also vital to their 
performance of many of the activities .
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ي 
ف

ف � كــن أن تبــدأ مــن قبــل العاملــ�ي ي �ي
جــراءات احملــددة الــ�ت فــامي يــ�ي أمثــ�ت عــن الإ

: تمعي ــل احملج التأهي

• تدريس املعلّمني حول فقدان الّسمع وتشجيعهم عىل إدراج ذلك يف برامجهم التعليميّة.

• تدريــب املمرّضــات والعاملــني التقليديــني يف مجــال الصّحــة حــول التعامــل األســايس مــع األذن ، مبــا يف ذلــك تنظــراألذن 

األســايس، والفحــص، وتحويــل األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقدان الّســمع.

ــره  ــمع، وأث ــني والطــّاب حــول ضعــف الّس ــني واملدّرب ــع املدرّس ــث م ــات للحدي ــات والجامع ــدارس والكليّ ــارة امل • زي

وكيفيّــة التّعامــل معــه. عمــل أنشــطة مشــّجعة مثــل تصميــم امللصقــات لزيــادة الوعــي ولعــب لعبــة "مــاذا ميكــن أن 

تســمع؟"، مباريــات لتحديــد األطفــال الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع.

• تنظيم فحوصات للكشف عن فقدان الّسمع يف املدارس.

• رشح كيفيّة استطاعة اآلباء  تحديد األطفال الذين يعانون من احتامل فقدان الّسمع ؛

ــم وإجــراء  ــن لديهــم ضعــف ســمع عــىل فحــص آذانه ــاس الذي ــة يف املجتمــع، وتشــجيع الن ــز حمــات التّوعي • تعزي

ــمعيّة. ــارات الّس اإلختب

ــة وغرهــا ووســائل اإلعــام  ــة والدينيّ • رفــع مســتوى الوعــي يف املجتمــع عــن طريــق التحــّدث إىل الفئــات اإلجتامعيّ

ــة حــول موضــوع فقــدان الّســمع، والرتويــج الســتخدام لغــة اإلشــارة )مــع مرتجمــني( يف اجتامعاتهــم ملســاعدة  املحليّ

األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع.

• أن يتم تدريبهم عىل لغة اإلشارة وتسهيل تدريب مرتجمي لغة اإلشارة؛

• تشجيع إدماج األشخاص الذين يعانون من فقدان الّسمع يف مكان العمل، يف مجال التعليم واملجتمع؛

• تنميــة وتطويــر برامــج وحمــات ملنــع اإليــذاء الّنفــي والجســدي والجنــي لألطفــال واملراهقــني والبالغــني الذيــن 

ــة؛ يعانــون مــن فقــدان الّســمع؛ ودعــم برامــج حاميــة األشــخاص املعرّضــني للخطــر يف املؤّسســات واملجتمعــات املحليّ

• تشجيع تشكيل مجموعات دعم لألشخاص الذين يعانون من فقدان الّسمع وأرسهم.

ــم  ــن الّصم ــة ع ــات توعي ــادة حم ــوا ق ــمع ليصبح ــدي الّس ــّناً فاق ــر س ــال األك ــني واألطف ــب البالغ ــف وتدري • توظي

ــع. ــدارس ويف املجتم ــم يف امل ــال الص ــاعدة األطف وملس

• رفــع مســتوى الوعــي حــول املامرســات الصحيّــة لــألذن والّســمع يف املجتمــع، وبشــكل خــاص توعيــة أفــراد املجتمــع 

إىل رضورة الكشــف والتعامــل مــع فقــدان الّســمع يف وقــت مبكــر. 

تمعي ال التأهيل احملج ي مج
ف

ف � يب العامل�ي تدر

ــة لتلبيــة  ــة املتعلّقــة بالرعايــة األساســيّة لــألذن والّســمع مــن قبــل منظّمــة الصّحــة العامليّ تــّم تطويــر املــوارد التدريبيّ

الحاجــة امللّحــة لكتيّبــات التدريــب وبنــاء القــدرات وغرهــا مــن املــواد وقــد تــّم تطويرهــا للتّدريــب التّفاعيل واملناســب 

ثقافيّــاً لــكّل مــن العاملــني يف مجــال الصّحــة والعاملــني األكــر خــرة يف املرحلــة اإلبتدائيّــة. تركّــز املــوارد عــىل املشــاركة 

ــات  ــن املعيّن ــّم تضمــني قســم م ــا. ت ــل معه ــة والتعام ــيّة للوقاي ــر األساس ــي، وتغطــي التداب ــادة الوع ــة وزي املجتمعيّ

الّســمعيّة للمجتمعــات التــي ال يوجــد فيهــا موظفــني مدّربــني ملســاعدة النــاس عــىل اســتخدام أجهزتهــم بشــكل فّعــال. 

اإلرشــادات بلغــة االشــارة للعاملــني يف التأهيــل املجتمعــي، وخاّصــة يف لغــة اإلشــارة املحليّــة والوطنيّــة، هــو أيضــاً أمــٌر 

حيــوي ألدائهــم العديــد يف األنشــطة.
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تمعي ي الرعاية الصحّية والّتأهيل احملج
ف

ف � العامل�ي

تمعي تهسيل...  ي التأهيل احملج
ف

ف � كن للعامل�ي �ي

تمعي تهسيل...  ي التأهيل احملج
ف

ف � كن للعامل�ي �ي

ــاً يف  ــي دوراً محوريّ ــل املجتمع ــة والتّأهي ــة الصحيّ ــال الّرعاي ــني يف مج ــب العامل يلع

ــة وســبل العيــش لألشــخاص الذيــن  ــة واإلجتامعيّ ــة والتعليميّ تحســني النتائــج الطبيّ

يعيشــون مــع فقــدان الّســمع والتغلّــب عــىل أمــراض األذن مــن خــال رفــع الوعــي 

داخــل املجتمــع. ويســتطيعون توفــر توجيهــات مناســبة مــن الّناحيــة الطبيّــة 

ــق مبشــاكل الّســمع. وميكنهــم تقديــم املشــورة آلبــاء األطفــال  ــة ومبــا يتعلّ والجراحيّ

ــة املتاحــة وخلــق  الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع عــن طريــق الفــرص التعليميّ

ــم. الوعــي عــىل حقــوق أطفاله

ــد  ــن تحدي ــم م ــني، ومتكينه ــب املعلّم ــي أيضــا تســهيل تدري ــل املجتمع ــني يف التأهي ــن للعامل ميك

وإحالــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع وأمــراض األذن املحتملــة، فضــاً عــن التّواصــل 

ــة مــع األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع.  بفعاليّ

ــتخدام  ــوة لس ع
ّ

لد ــاد�يًّ �ج  قي
ً
ــعي دورا تم ــل احملج ي التأهي

ف
ف � ــ�ي ــب العامل ويلع

ن  ف فوائدهــا و�ف ــ�ي
ف

ــزة املســاعدة مثــل املعّينــات الّســمعّية، مو� �ج
أ
ال

اســتخداهما.



9

ف  إجراءات الّتمك�ي

ــاف  ــم وضع ــات الص ــك مؤّسس ــا يف ذل ــم، مب ــمع وأرسه ــدي الّس ــخاص فاق ــم لألش ــات دع ــكيل مجموع ــجيع تش • تش

ــات. ــك الجامع ــمع يف تل ــدي الّس ــاس فاق ــمع. إرشاك الّن الّس

• تجنيــد البالغــني فاقــدي الّســمع واألطفــال األكــر ســّناً للمســاعدة يف حمــات التّوعيــة ومســاعدة البالغــني واألطفــال يف 

املجتمــع املترّضريــن مــن فقــدان الّســمع. تشــجيع الّنــاس فاقــدي الّســمع عــىل تدريــس منهــج لغــة اإلشــارة والحديــث 

عــن الصــم / وفقــدان الّســمع.

• توظيف وتدريب األشخاص فاقدي الّسمع كعاّمل التّأهيل املجتمعي.

• الّدعم عىل إنشاء منظاّمت لألشخاص ذوو اإلعاقة والتزام هؤالء الناس يف البنى املجتمعيّة.

تمع والصعيد السياسي  رسة واحملج
أ
إجراءات ع� الفرد وال

عىل املستوى الفردي

يجــب عــىل العاملــني يف التأهيــل املجتمعــي تشــجيع النــاس فاقــدي الّســمع ليكونــوا دعــاة قضيتهــم. يجــب أن تتطــّور 

املســاعدة الذاتيّــة ومجموعــات الّدعــم وتعزيــز مشــاركة املــرأة فاقــدة الّســمع مــن أجــل الحــد مــن التمييــز ضــد النســاء 

ذوات اإلعاقــة. وهــذا مــن شــأنه تســهيل مناقشــة املشــاكل املشــرتكة والحلــول املمكنــة. ومــن شــأنه أن يســمح لهــّن 

أيضــاً بتطويــر صــوت أقــوى، ميكــن أن يســمع داخــل املجتمــع وضمــن صانعــي الّسياســات. األشــخاص الذيــن يعانــون 

مــن فقــدان الّســمع يجــب أن يطالبــوا بــأن يكونــوا جــزء مــن كّل القــرارات الرئيســيّة التــي تؤثـّـر عليهــم كأفــراد وضمــن 

املجتمــع.

عىل املستوى العائيل 

مــن املهــّم توعيــة األرسة لحاجــة افــراد األرسة فاقــدي الّســمع للتّواصــل والّدعــم، بينــام تتــّم محــاور املعتقــدات املحليّــة 

ــة. تلعــب مجموعــات الّدعــم وعــاّمل التّأهيــل املجتمعــي دوراً هاّمــاً يف توجيــه أوليــاء األمــور  ومراعــاة الثقافــة املحليّ

مــن خــال عمليّــة تحديــد والتعامــل مــع فقــدان الّســمع وإعــادة التأهيــل الحقــاً، وكذلــك رفــع مســتوى الوعــي حــول 

طــرق التواصــل وفتــح مجــاالت التعليــم لألشــخاص يعانــون مــن فقــدان الّســمع. 

عىل مستوى املجتمع 

ينبغــي تشــجيع املجتمعــات املحليّــة عــن طريــق عــاّمل التأهيــل املجتمعــي إىل تعزيــز وتنظيــم واملشــاركة يف الفعاليّــات 

التــي مــن شــأنها أن تســاعد عــىل رفــع مســتوى الوعــي، مثــل "يــوم صّحــة األذن والّســمع" أو "أســبوع التوعيــة للصــم"، 

ويف أنشــطة جمــع األمــوال. الضغــط عــىل الجهــات املعنيّــة ذات الّصلــة، مبــا يف ذلــك الّســلطات املحليّــة، لتوفــر املــدارس 

والعيــادات يف املجتمــع مــع املعــّدات واملــوارد الّازمــة املهّمــة أيضــاً. وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد عــىل ســّد الثّغــرات يف 

تقديــم الخدمــات الطبيّــة والّســمعيّة والتعليميّــة لألشــخاص الذيــن يعانــون فقــدان الّســمع وأمــراض األذن.
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إجراءات الّتعل�ي

ــة والّســمع، وعــىل  تأثــر فقــدان الّســمع وتوفــر بيئــة  • تدريــب جميــع املعلّمــني يف املجتمــع عــىل جوانــب رعايــة األذن األّوليّ

تعليميّــة فّعالــة لألطفــال الّذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع. تشــجيع إدمــاج هــذه املواضيــع يف برامــج تأهيــل املعلّمــني. التأكّــد 

مــن أّن أرَُس األطفــال الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع يفهمــون الّسياســات املحليّــة املتعلّقــة بتعليــم هــؤالء األطفــال.

ــة  • تثقيــف املعلّمــني حــول اإلحتياجــات الخاّصــة للطــاب فاقــدي الّســمع، مبــا يف ذلــك الطــاب الصــم. خلــق الفــرص التعليميّ

ــة واملراحــل العليــا. ــة والثانويّ لألطفــال والطــاب فاقــدي الّســمع يف مرحلــة الّروضــة  واملرحلــة اإلبتدائيّ

• التأكّد من توفّر فرص التدريب غر الرسمي والتدريب املهني لألشخاص فاقدي الّسمع.

• تجنيد وتدريب أشخاص فاقدي الّسمع كمعلّمني مساعدين وعاّمل يف التّأهيل املجتمعي.

• تطوير صفوف لتعليم لغة اإلشارة يف املدارس ويف املجتمع

•  تطوير وتشجيع التدريب عىل الكام وتنمية اللّغة لألشخاص الذين يعانون من فقدان الّسمع.

• إرشاك مجتمع الصم املحيّل يف مجال تنفيذ هذه األنشطة.

• تشجيع ومتكني الطاب فاقدي الّسمع الذين يسعون إىل إجراء الدراسات العليا. 

إجراءات كسب الرزق 

ــون مــن فقــدان الّســمع يف مــكان العمــل،  ــن يعان ــز إدمــاج األشــخاص الذي ــة لتعزي ــات العامليّ ــاب العمــل والّنقاب • دعــوة  أرب

ــع(. ــة وجــود ترشي ــة )يف حال ــات القانونيّ ــزام باملتطلّب وضــامن اإللت

• التأكّد من أّن األشخاص الّذين يعانون من فقدان الّسمع وأرَُسِهم يدركون حقوقهم وامتيازاتهم يف مجال التّوظيف.

ــة وعــدم التّمييــز ضّدهــم يف  ــد مــن أّن األشــخاص الّذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع يحصلــون عــىل الحاميــة اإلجتامعيّ • التأكّ

أماكــن العمــل.

ــة  ــارة والكتاب ــة اإلش ــائل )لغ ــك الوس ــة لتل ــاء األولويّ ــا، وإعط ــول إليه ــن الوص ــي ميك ــل الت ــائل التّواص ــتخدام وس ــجيع اس • تش

ــع. ــا الجمي ــهولة أن يفهمه ــن بس ــي ميك ــّدث( الت والتح

إجراءات لملجتمع

• التأكّد من أّن األشخاص الّذين يعانون من فقدان الّسمع يدركون حقوق اإلنسان الخاّصة بهم.

• التأكّد من أّن األشخاص الذين يعانون من فقدان الّسمع لديهم حق الوصول الكامل للبيئات التعليميّة واملعيشيّة.

• املســاعدة عــىل ضــامن حصــول األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع عــىل جميــع األنشــطة الثقافيّــة والدينيّــة والرتفيهيّة 

وغرهــا داخــل املجتمــع. وميكــن أن يتحّقــق ذلــك مــن خــال تعزيــز وصــول جميــع النــاس ألشــكال التواصــل املختلفــة، مبــا يف 

ذلــك الــكام، ولغــة اإلشــارة والصــور.

• املســاعدة عــىل الحــّد مــن التّمييــز ووصمــة العــار ضــّد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع. وميكــن تحقيــق ذلــك 

ــة، مبــا يف ذلــك عــاّمل التّأهيــل املجتمعــي ومســاعدي التدريــس فاقــدي الّســمع. ــة باســتخدام القــدوة املحليّ بفعاليّ

• املساعدة عىل منع اإليذاء الّنفي والجسدي والجني لألطفال واملراهقني والبالغني الذين يعانون من فقدان الّسمع.

• رفــع الوعــي بــني جميــع أفــراد املجتمــع ألســباب طبيعيّــة، والحلــول لفقــدان الّســمع وكيفيّــة تحســني التّواصــل مــع األشــخاص 

فاقــدي الّســمع.
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: تمعي امج التأهيل احملج ذن والسمع و�ج
أ
ولّية لل

أ
إدماج الرعاية ال

حة نشطة املق�ت
أ
ال

ي الصّحــة عــ� مســتوى القاعــدة، 
ف

ف � ، وعاملــ�ي ف ــب متخّصصــ�ي
ّ
ذن والّســمع تتطل

أ
ولّيــة لــل

أ
الّرعايــة ال

ــ� مســتوى  ــة معــل ع ك ا ي رسش
ف

� 
ً
ــا م مع ــامف ن ــة للإ ــات احمللّي تمع ي احملج

ف
ف � ــ�ي ــور والعامل م

أ
ــاء ال وأولي

ي  ــل�ج �ش الّس
أ
ــن ال  م

ّ
ــد ي احل

ف
ــالت � ــون فّع ــن أن تك ك ــعي �ي تم ــل احملج ــات التأهي . خدم ي

ّ
ــ� ــع احمل تم احملج

ــمع. ــدان الّس ذن وفق
أ
مــراض ال

أ
ل

إجراءات للصّحة

ــع  ــق بجمي ــام يتعلّ ــادة الوعــي يف املجتمــع في ــنّي أّن زي ــق الوعــي: تب ــمع مــن خــال خل • تشــجيع ذوو أمــراض األذن والّس

ــن اإلجــراءات القامئــة عــىل املجتمــع املحــيّل: ــٌر رضوري. وينبغــي أن تتضّم ــمع أم ــدان الّس ــراض األذن وفق ــب أم جوان

تشجيع وتعليم العادات الصحيّة املتعلّقة بصّحة األذن والّسمع ؛  -

تحديد الحاجة إىل اإلكتشاف املبكر لفقدان الّسمع ووسائله  -

التعرّف عىل أعراض فقدان الّسمع عند الرّّضع واألطفال والكبار.  -

خلق الوعي ألسباب فقدان الّسمع وأمراض األذن والتي ميكن تفاديها.  -

التعامل مع أمراض األذن الّشائعة وتحويل الحاالت املعّقدة.  -

توفر وصيانة املساعدة الّسمعيّة وزراعة القوقعة وغرها من أجهزة الّسمع واإلشارات.   -

تقديم خدمات الدعم ملستخدمي املعيّنات الّسمعيّة، مبا يف ذلك قوالب األذن )الساّمعات(  والبطاريّات.  -

• التعامــل الفّعــال مــن خــال الوقايــة الثانويــة وتشــمل الكشــف املبكــر وعــاج أمــراض األذن مثــل إلتهــاب األذن الوســطى 

املزمــن.

ــمعيّة ،  ــات الّس ــن املعيّن ــبة م ــدة ومناس ــة جيّ ــر نوعيّ ــمع، إىل توف ــدان الّس ــل فق ــل وتأهي ــة للتعام ــة الثالث ــر الوقاي • تش

ــة، والتّعليــم الخــاص واإلندمــاج  وخدمــات الّدعــم األساســيّة، والوصــول إىل طــرق التّواصــل املناســبة، وتحســني البيئــة الصوتيّ

ــع املســتويات.  اإلجتامعــي عــىل جمي

• القيــام بأعــامل الصّحــة العاّمــة مــن خــال تعزيــز وتنفيــذ التطعيــم والرعايــة الصحيّــة لألّمهــات وحديثــي الــوالدة، والرعايــة 

الصحيــة لألطفــال.

• الحامية ضد الضوضاء املفرطة وتحسني البيئة الصوتيّة.

• تعزيــز ومتكــني اإلكتشــاف املبكــر لفقــدان الّســمع لــدى الرّضــع واألطفــال والبالغــني. إحالــة الحــاالت املشــتبه بهــم لفقــدان 

الّســمع للقيــام بإختبــارات للّســمع وفحصــوات األذن. 

ــمع، يف  ــة مبشــاكل الّس ــة واملتعلّق ــات البيولوجيّ ــك الخدم ــا يف ذل ــبة، مب ــمع املناس ــات األذن والّس ــوة إىل وجــود خدم • الدع

ــع. ــرب إىل املجتم ــفيات األق ــة واملستش ــز الصحيّ املراك

• تشجيع إستخدام املعيّنات الّسمعيّة وتقديم خدمات الدعم لرشح الفوائد والقيود املفروضة عىل هذه األجهزة.

ــارات املتاحــة إلدراج  ــة الجمهــور بالخي • إعــام األطفــال والبالغــني الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع، وأفــراد األرسة وعاّم

ودمــج فاقــدي الّســمع يف املجتمــع.
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دة مرتبطة بفقدان الّسمع
ّ

قضا�ي مد

الوقاية والتعامل مع فقدان الّسمع
• ميكــن أن تتحّقــق الوقايــة األوليّــة مــن أســباب فقــدان الّســمع وأمــراض األذن وذلــك عــن طريــق وســائل مثــل رعايــة أفضــل 

قبــل وبعــد الــوالدة، والتطعيــم، واإلســتخدام الرشــيد لألدويــة الّســاّمة وبرامــج الحفــاظ عــىل الّســمع للوقايــة مــن فقــدان الّســمع 

بســبب الضوضــاء. 

ــاب األذن الوســطى  ــل الته ــراض األذن مث ــة وتشــمل الكشــف املبكــر وعــاج أم ــة الثانويّ ــن خــال الوقاي ــال م ــل الفّع • التعام

املزمــن.

• املرحلــة الثالثــة للوقايــة تتعلـّـق بالتعامــل والتأهيــل لفقــدان الســمع، والتــي تتضمــن توفــر معيّنــات ســمعيّة مناســبة وبنوعيّــة 

جيّــدة، وخدمــات الدعــم األساســيّة، والوصــول إىل طــرق التواصــل املناســبة، وتحســني البيئــة الصوتيّــة، والتعليم الخــاص واإلندماج 

اإلجتامعــي عــىل جميع املســتويات. 

مع املطلوبة
ّ

توف�ي املعّينات الّسمعّية وخدمات الد
وتشــر التقديــرات أّن يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوّســط أّن 3٪ فقــط مــن الحاجــة الفعليّــة للمعيّنــات الّســمعيّة يتــّم 

تلبيتهــا. األســباب الرئيســيّة لهــذا النقــص هــي ارتفــاع تكلفــة املعيّنــات الّســمعيّة، وتكلفــة البطاريــات ووصمــة العــار املرتبطــة 

بفقــدان الّســمع. مــوارد الحكومــة املحــدودة يف كثــر مــن األحيــان تحــّد مــن تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيّــة لألشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن فقــدان الّســمع. باإلضافــة إىل أّن اإلحصــاءات تشــر إىل انخفــاض عاملــي يف املنــح والهبــات مــن البلــدان ذات الّدخــل 

املرتفــع يف العــامل للبلــدان الّناميــة. 

الكشف عن فقدان الّسمع
يف عــام 1995، اعتمــدت جمعيّــة الصّحــة العامليّــة يف إجتامعهــا ال 48 قــراراً يتعلـّـق بإعــداد وتنفيــذ برامــج وطنيّــة للكشــف املبكر 

والوقايــة والّســيطرة عــىل األســباب الرئيســيّة لفقــدان الّســمع والتــي ميكــن تجّنبهــا عنــد الرّضــع واألطفــال الّصغــار.

يجــب تنــاول مثــل هــذا الرنامــج للتّغيــر اإلجتامعــي. يعتــر فحــص الّســمع العاملــي لحديثــي الــوالدة اآلن كأداة أساســيّة للكشــف 

املبكــر عــن ضعــف الّســمع يف مرحلــة الطفولــة. وينبغــي لرامــج الرعايــة بــاألذن والّســمع تلبيــة الحاجــة إىل تغيــر املفاهيــم 

واملعتقــدات والتوّجهــات املتعلّقــة بفقــدان الّســمع. 

صال
ّ
ت شارة كوسي�ت للإ لغة الإ

لغــة اإلشــارة، مثــل اللّغــات املحكيّــة، تختلــف عــر الثقافــات، ولكّنهــا لغــات مرشوعــة، لهــا مفــردات خاّصــة بهــا. ينبغــي تشــجيع 

أفــراد األرسة، واملهــن الطبيّــة واملعلّمــني وأصحــاب العمــل عــىل تعلـّـم لغــة اإلشــارة مــن أجــل تســهيل التّواصــل الجيّــد مــع الصــّم 

الّذيــن يعتمــدون عــىل لغــة اإلشــارة. 

ف يعانون من المّص والعىم  الّتواصل مع الناس الذ�ي
ويشــر مصطلــح "األصــّم الكفيــف" إىل فقــدان البــر والّســمع بدرجــات متفاوتــة. األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الصــم والعمــى 

ــرق  ــن الط ــدة م ــل وواح ــس للتّواص ــة اللّم ــي طريق ــل ه ــع براي ــة إصب ــل. طريق ــال التّواص ــة يف مج ــات هائل ــون صعوب يواجه

العديــدة املســتخدمة يف التواصــل مــع الّنــاس الصــم املكفوفــني.
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أ�ش فقدان الّسمع 

وظيفي 
واحــدة مــن اآلثــار الوظيفيّــة الرئيســيّة لفقــدان الّســمع هــي قــدرة الفــرد عــىل التواصــل 

مــع اآلخريــن. اللغــة املحكيّــة تتطــّور لــدى األطفــال الصــم بشــّدة أو بشــكل عميــق عندمــا 

يكونــون يف عائلــة ال تعــاين مــن فقــدان الّســمع وعــادة مــا تتأّخــر إذا كان اآلبــاء يعانــون 

مــن هــذه املشــكلة. فقــدان الّســمع وأمــراض األذن مثــل إلتهــاب األذن الوســطى لهــا تأثــر 

ــدى  ــمع ل ــدان الّس ــر أن فق ــد التقاري ــال. وتفي ــي لألطف ــىل األداء األكادمي ــر ع ــلبي كب س

ــف.  ــة ومشــاكل التكيّ أطفــال املــدارس مرتبــط مبجموعــة متنّوعــة مــن املشــاكل األكادمييّ

يعتــر األطفــال الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع يف بعــض األحيــان ذو ذكاء أقــل مــن 

ــد أظهــرت األبحــاث  ــؤّدي إىل رفضهــم مــن املــدارس؛ وق ــد ي ــامعني، مــام ق ــم الّس نظرائه

صحــة هــذا اإلفــرتاض. اإلكتشــاف والتدّخــل املبكــر هــام العامــان األكــر أهميّــة يف التّقليــل 

مــن أثــر فقــدان الّســمع عــىل منــّو الطفــل. وقــد تبــنّي بوضــوح أّن الكشــف املبكــر عــن أي 

مســتوى مــن فقــدان الّســمع، إىل جانــب التعامــل املناســب، يؤّديــان إىل تحّســن كبــر يف 

التحصيــل اإلجتامعــي والتعليمــي للطفــل.

إقتصادي
ــمع  ــاف الّس ــم وضع ــكان الص ــن الس ــرة م ــبة كب ــاً، أّن نس ــرة، أيض ــات األخ ــر البيان تُظه

عاطلــة عــن العمــل مقارنــة مــع عــدد الســكان الّســامعني. وعــاوة عــىل ذلــك، فمــن بــني 

ــة هــم يف  ــل العاّم ــّوة العم ــع ق ــة م ــم  مقارن ــة منه ــون، نســبة عالي ــن يعمل ــك الذي أولئ

ــة  ــة اإلجتامعيّ ــر جوهــري عــىل التنمي ــدان الســمع أث ــن العمــل. لفق أدىن املســتويات  م

واإلقتصاديـّـة عــىل مســتوى املجتمــع املحــيّل والدولــة باإلضافــة إىل آثــاره عــىل الفرد نفســه. 

إجتامعي وعاطفي
ضعــف التواصــل لــدى كبــار الســن بســبب فقــدان الّســمع ميكــن أن يكــون لــه أثــر كبــر 

عــىل الحيــاة اليوميّــة، مــاّم يــؤّدي إىل الشــعور بالوحــدة والعزلــة واإلحبــاط والتبعيّــة. ونادراً 

مــا تقــّدر هــذه املشــكلة مــن قبــل النــاس الّســامعني، الذيــن يعانــون البــطء يف فهــم الكلمة 

املنطوقــة والتأخــر العقــيل. ونتيجــة لذلــك، قــد يزيــد مــن انســحاب كبــار الســن، وغالبــاً 

مــا ينعزلــون مــن أجــل تجّنــب وصفهــم "بالبطــيء" أو "املتأّخــر عقليـّـا".
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سباب الشائعة لفقدان الّسمع 
أ
ال

هنــاك العديــد مــن األســباب للصــم وفقــدان الّســمع، مبــا يف ذلــك العوامــل الوراثيــة 

ــة. ميكــن أن يكــون فقــدان الّســمع نتيجــة عــدوى مثــل التهــاب  واإللتهابــات الخلقيّ

الّســحايا والتهــاب األذن الوســطى، مــن جــراء التعــرّض لضوضــاء مفرطــة والشــيخوخة. 

وميكــن ان يكــون ناجــم عــن اســتخدام أدويــة ســاّمة أو التعــرّض للمــواد الكيميائيّــة 

الّســامة.

طــرق التعامــل مــع فقــدان الّســمع يختلــف باختــاف األســباب والّدرجــات. تتّضمــن 

طــرق التعامــل الطبيّــة والجراحيّــة ألمــراض األذن والتــي قــد تســبّبت بفقــدان 

ــخاص  ــل لألش ــني التّواص ــو تحس ــمع ه ــدان الّس ــع فق ــل م ــم يف التعام ــمع. امله الّس

فاقــدي الّســمع مــن خــال اســتخدام ا املعيّنــات الّســمعيّة )عنــد اللــزوم(، اكتســاب 

مهــارات قــراءة الشــفاه، وتوفــر عــاج النطــق والتأهيــل الّســمعي وخدمــات الّدعــم 

األخــرى ذات الّصلــة. األشــخاص غــر القادريــن عــىل اإلســتفادة مــن اســتخدام 

املعيّنــات الّســمعيّة قــد يتعلّمــون التّواصــل مــن خــال لغــة اإلشــارات واإلميــاءات، 

والنــص املكتــوب أو املطبــوع. يجــب أن يتــّم اتّخــاذ قــرار بشــأن الخيــار األنســب لــكّل 

شــخص يعــاين مــن فقــدان الّســمع بشــكل فــردي، بالتشــاور مــع مقّدمــي الخدمــات 

الصحيــة لــألذن والّســمع. 

ــدان الســمع.  ــات بشــأن فق ــة و/او خراف ــدات ثقافيّ ــا معتق ــات لديه ــن الثقاف ــد م ــمع. العدي ــدان الّس ــحر ســبب لفق الّس
ــة الوالديــة واملجتمعيــة ســتكون مفيــدة يف تصحيــح  ــة أرواح األجــداد. أن الرتبي ــه نتيجــة دم نجــس أو لعن ويعتقــد البعــض أن

ــا وتحســني املشــاركة يف برامــج الفحــص.  ــة وصمــة العــار املرتبطــة به ــم، وإزال هــذه املفاهي

العاجــات املنزليــة هــي عــاج فعــال لوجــع األذن أو التهابــات األذن. مجموعــة متنوعــة مــن العاجــات املنزليــة مثــل 
اســتخدام الزيــت الســاخن، املســتخلصات النباتيــة، وامليــاه املالحــة، الــخ - غالبــا مــا تســتخدم لعــاج وجــع األذن. ميكــن لهــذه 

املامرســات أن تكــون ضــارة. زيــادة الوعــي مــن خــال الرتبيــة الصحيــة أمــر رضوري يف هــذا الســياق.

األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان الســمع غــر قادريــن عــىل العيــش باســتقالية، واملســاهمة يف إدارة شــؤون 

ــد عــىل العيــش باســتقالية واملســاهمة كأعضــاء  ــن بشــكل جي ــون مــن فقــدان الســمع قادري ــن يعان البيــت. األشــخاص الذي
ــارة األصدقــاء،  ــاء أنشــطة أطفالهــم مثــل الذهــاب اىل الســوق وحدهــم أو زي متســاوين يف املجتمــع عــىل حــد ســواء.يقيّد اآلب

بســبب فقــدان الســمع. مــن املهــم أن نفهــم أن فاقــدي الســمع ميكــن أن يفعلــوا كل يشء مــا عــدا الســمع بشــكل طبيعــي .

ــة -  ــة هــي عاجــات فّعالــة لوجــع األذن أو إللتهــاب األذن. مجموعــة متنّوعــة مــن العاجــات املنزليّ العاجــات املنزليّ
كإســتخدام الزيــت الّســاخن، املســتخلصات النباتيّــة، وامليــاه املالحــة، الــخ - وغالبــاً مــا تســتخدم لعــاج وجــع األذن. وميكــن لهــذه 

املامرســات أن تكــون ضــارّة. التوعيــة مــن خــال التثقيــف الصحــي أمــر رضوري يف هــذا الســياق.

4



دماج هدف الإ

ــة للعنايــة  ينبغــي أن يــؤّدي برنامــج التأهيــل املجتمعــي إىل  زيــادة الوعــي داخــل املجتمعــات باملامرســات الصحيّ

بــاألذن والّســمع فضــاً عــن إحتياجــات األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع. 

األشخاص الذين يعانون من فقدان الّسمع يجب أن يكونوا قادرين عىل:

- استخدام وسائل اإلتّصال املفّضلة لديهم يف جميع األوقات؛

- الحصول عىل الخدمات األساسيّة وبرامج التّعليم / التدريب؛

- الحصول عىل وظيفة.

- اإلندماج يف جميع جوانب حياة املجتمع.

- عيش حياة إجتامعيّة كاملة

دور برامج التأهيل السمعي من ناحية األذن ورعاية الّسمع، هو: 
ــة لــألذن والّســمع عــىل جميــع مســتويات الرعايــة  • تأييــد وإنشــاء حمــات مــن أجــل تقديــم خدمــات صحيّ

ــة. الصحيّ

ــة  ــز الوقاي ــع وتعزي ــراد املجتم ــع أف ــمع لجمي ــألذن والّس ــة ل ــة الصحيّ ــات الرعاي ــول إىل خدم ــهيل الوص • تس

ــمع. ــدان الّس ــباب فق ــب أس لتجّن

• خلق وعي عام لجميع جوانب فقدان الّسمع.

ــن  ــني الذي ــال والبالغ ــىل رضورة إدراج األطف ــة ع ــة التعليميّ ــني األنظم ــدارس وب ــي يف امل ــتوى الوع ــع مس • رف

ــمع. ــدان الّس ــون مــن فق يعان

• تعزيز وتوفر طرق التواصل واإلتّصال ألولئك الذين يعانون من فقدان الّسمع.

ــات  ــات األزم ــّازم يف أوق ــامم ال ــىل اإلهت ــمع ع ــدان الّس ــن فق ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــول األش ــامن حص • ض

ــوارث. ــب للك ــادرات التأّه ــع مب ــق بجمي ــام يتعل ــار في ــني اإلعتب ــم بع ــذ احتياجاته ــانيّة وأخ اإلنس

• التأكّــد مــن أّن األفــراد الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع لديهــم حــق الوصــول إىل برامــج التعليــم والتدريــب 

التــي قــد توفـّـر لهــم فــرص عمــل؛

ــم؛   ــر عــىل حياته ــي تؤث ــرار الت ــع الق ــات صن ــمع يف عمليّ ــدان الّس ــن فق ــون م ــن يعان • إدراج األشــخاص الذي

تشــجيع املجتمــع لضــامن إدراج األشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع يف الرشائــح اإلجتامعيّــة 

والفعاليــات املجتمعيّــة.

ويهــدف هــذا اإلدمــاج  إىل برامــج التأهيــل املجتمعــي إلنشــاء أو 

تعزيــز الوصــول الشــامل وعــىل قــدم املســاواة للوقايــة والعــاج 

ــراض األذن  ــني بأم ــات للمصاب ــم والخدم ــج الدع ــة وبرام والرعاي

وفقــدان الســمع، أو املعرضــني لخطــر االصابــة. 

تمعي امج التأهيل احملج ذن ورعاية الّسمع إىل �ج
أ
إدماج ال

ج املرجّوة 
أ

الّنتا�
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إدماج األذن ورعاية الّسمع إىل برامج التأهيل املجتمعي

املفاهيم الرئيسيّة

قضايا محّددة مرتبطة بفقدان الّسمع

إدماج األذن األوليّة ورعاية الّسمع وبرامج التّأهيل املجتمعي

الرعاية الصحيّة و العاملني يف مجال التأهيل املجتمعي

يؤثر فقدان الّسمع ليس فقط عىل الفرد، بل عىل جميع أفراد العائلة واملجتمع بشكل عام. 

وبالتّايل فإّن أي استجابة لتلبية اإلحتياجات الّناجمة عن فقدان الّسمع تكون أكر فعاليّة يف 

.)CBR( الّنهج املجتمعي لهذه القضيّة – أي برامج التّأهيل عىل أساس مجتمعي

تــّم اإلبــاغ عــن أكــر مــن 275 مليــون شــخص مصــاب بفقــدان 

ــر  ــاك الكث ــة. هن ــطة اىل درجــة عميق ــن درجــة متوّس ــمع م الّس

مّمــن لديهــم فقــدان ســمع خفيــف و / أو أمــراض يف األذن مثــل 

إلتهــاب األذن الوســطى. تلــك املشــاكل ميكــن أن تســبّب صعوبات 

مــدى الحيــاة، ويف بعــض األحيــان مهــّددة لهــا. قــد يكــون لذلــك 

ــن،  ــع اآلخري ــىل التّواصــل م ــراد ع ــدرة األف ــىل ق ــق ع ــر عمي تأث

عــىل تعليمهــم، عــىل قدرتهــم يف الحصــول والحفــاظ عــىل العمــل، 

ــة ورمّبــا يــؤّدي إىل وصمــة عــار. وعــىل العاقــات اإلجتامعيّ

مــن  للعديــد  بالنســبة  الرئيــي  التحــّدي  يتمثــل 

الّســمع،  فقــدان  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 

وعائاتهــم، بنقــص عــام يف الوعــي حــول القضايــا 

ــع أنحــاء املجتمــع.  ــة بفقــدان الّســمع يف جمي املتعلّق

ــدان  ــن فق ــون م ــن يعان ــال الذي ــم األطف ــد معظ يول

الّســمع يف عائــات ال تعــاين مــن هــذه املشــكلة لذلــك 

فــإّن هنــاك حاجــة إىل تحســني الوعــي لــدى الوالديــن 

ــع  ــل م ــبل التّواص ــمع وس ــدان الّس ــق بفق ــام يتعلّ في

ــن  ــي م ــات الت ــراء الفحوص ــة اىل إج ــم، إضاف أطفاله

ــر. ــف املبك ــهيل الكش ــأنها تس ش

ي 
 واملشلك�ت ال�ت

ً
ك�ش إنتشارا

أ
عاقة احلسّية ال فقدان الّسمع هو الإ

ايد ع� الّصعيد العاملي ف ت�ت
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