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گوش واقعی و اندازه گیری های مرتبط8

 مقدمه

خصصان اصلی تمامی متی حیاتی که همواره دغدغهای در فعالیت بالینی مربوط به تجویز سمعک، مسئله
گردد این می اما سوالی که مطرح ؛باشد، رضایت تمام و کمال مراجع از سمعک تجویزی ستمی بوده و

 آزماییراستیخصصین، است: چه زمانی این رضایت در مراجع ایجاد خواهد شد؟ شاید پاسخ بسیاری از مت
 تجویز صورت گرفته باشد.

ان به تومی تجویزی صورت پذیرد،های تارگت آزماییراستیبایست پیش از می به عنوان عملی که
تجویز بهره قابل اعتماد، به عنوان نقطه شروعی مناسب اشاره نمود. زمانی که  هایروشاستفاده از 

پذیرد، هماهنگی مناسبی در تجویز سمعک میان می صورتای هشدبرای روش تجویزی تایید آزماییراستی
، شود. با این وجودمی ، فهم گفتار، کیفیت صدا، راحتی و دیگر فاکتورها برای مراجع، ایجاد1شنودپذیری

 شاید این عمل به عنوان نقطه پایانی برای بیشتر مراجعین حساب نگردد و نیاز به تنظیم بهره وجود 
 داشته باشد.

ایم که در آن، تجویز سمعک را در کلینیک دیدهای شدهتجویزهای ی ما متخصصان، موارد سمعکتمام
در  شود ومی گوش واقعی و تنها با استناد به نظرات مراجعین انجام آزماییراستیمراجعین، بدون انجام 

 عین که از سمعکنهایت بهره بسیار کم و نامناسب بر سمعک اعمال خواهد شد. برای مثال، یکی از مراج
ی نمود و بر حسب اتفاق شنوایی شناس نیز بود، سمعک جدیدی را برای خود تنها به شیوهمی استفاده

گوش واقعی، مشخص های گوش دادن به صدای آن تنظیم نموده بود. پس از موافقت او و انجام ارزیابی
د و گوش او همخوانی داشته باش شد که سمعک را به شکلی برای خود تنظیم نموده که با رزونانس کانال

 نمود.نمی را ارائهای گونه بهرههرتز، هیچ 1011باالی های در این حالت سمعک او برای فرکانس
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