NIDAS: 10

Topic: Common Voice disorders
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്
ശവാസകകാശത്തിൽ െിന്ന് വരുന്ന വായു പ്രവാഹം
സവരൊളരാളികളുനെ കമ്പെം മൂലം രൂരാന്തരനെട്ടു ശബ്ദമായി മാറുന്നു
2. എനന്തല്ാം കാരണങ്ങൾ ശബ്ദത്തിന് വയത്യാസം സംിവികാം
ഒരു കാരണം നകാകണ്ടാ രല കാരണങ്ങൾ കൂെികേർകന്നാ
ശബ്ദത്തിന് വയത്യാസം ഉണ്ടാകാം. ചില പ്രധാെ കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്
a.ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്ിന് കവണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തെത്തിൽ ഏർനരെുന്ന ശരീര
അവയവങ്ങളുനെ

ആകൃത്ിയിൽ / ഘെെയിൽ

വരുന്ന

മാറ്റം

നകാണ്ടും

പ്രവർത്തെത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം നകാണ്ടും ശബ്ദത്തിന് വയത്യാസം ഉണ്ടാകാം.
b.സസകകാളജികൽ കാരണങ്ങൾ
c.െയൂകറാളജികൽ കാരണങ്ങൾ
A.ആകൃതി/ഘടനയിലുള്ള വ്യതയാസങ്ങൾ


ശവസെൊളം ചുരുങ്ങിയിരികുക



സവരൊളരാളികളുനെ ഇെയിൽ

വല

കരാനലയുള്ള

ഒരു

ചർമം

കാണനെെുക


അണ്ണാകിൽ ദ്വാരം കാണനെെുക

b.പ്രവ്ൃത്തിയിലുള്ള വ്യതയാസങ്ങൾ
ഉറക രീത്ികൾ
കൃത്യമല്ാത്ത ഉറക സമയങ്ങൾ, ിക്ഷണം കഴിേ കശഷം ഉെനെ ഉറങ്ങാൻ
കരാവുക, െല്

ഉറകം കിട്ടാത്ിരികുക

ിക്ഷണരീത്ികൾ
എരിവും
കൃപ്ത്ിമ

രുളിയും

വസ്ത്ുകൾ

സമയങ്ങൾ,

ിക്ഷണം

ഉള്ള

ിക്ഷണം

കചർത്ത

കഴികുക ,കരാഷകാഹാരം

ിക്ഷണം

ഒഴിവാകുക,

കഴികുക,

കുറഞ്ഞ

കൃത്യമല്ാത്ത

നവള്ളം കുെികാത്ിരികുക,

ിക്ഷണ

ചായയും

കാെിയും കൂെുത്ൽ കഴികുക, വയറു െിറേു കഴിേത്ിെു കശഷം രാെുക
ശബ്ദത്തിന്നറ ദ്ുരുരകയാഗം
ഹാർഡ്

കലാട്ടൽ

അറ്റാക്, ഒരാളുനെ ശബ്ദരരിധിയിൽ െിന്ന് കൂെികയാ

കുറകഞ്ഞാ രാെുക, ബുദ്ധിമുട്ടി ഒേ ഉയർത്തി സംസാരികുക, ചിയർ
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(ആർെു

വിളിേ്

കെത്ൃത്വം

െൽകുന്നവർ)

അെുകയാജയമല്ാത്ത

ഉേസ്ഥായിയിൽ സംസാരികുക, ത്ുെർേയായി കൂെുത്ൽ കെരം രാെുകകയാ
സംസാരികുകകയാ നചയ്യുക
c.സസക്കാളജികൽ കാരണങ്ങൾ
കെുത്ത െിരാശയുള്ളകൊൾ

ശബ്ദവയത്ിയാെങ്ങൾ

ഉണ്ടാകാം.

അപ്രത്ീക്ഷിത്മായ മാെസിക ആഘാത്ം മൂലവും ശബ്ദം െഷ്ട്ട്ട്ടനെൊം
d.നയൂക് ാളജികൽ കാരണങ്ങൾ
സ്രാസ്കമാഡിക് ഡിസ്ക

ാണിയ:
സവരൊളരാളികളുനെ വലിവ് കാരണം ശബ്ദം

രുറനെെിവികുന്നത്ിൽ

ബുദ്ധിമുട്ടു

രുറനെൊത്ിരികുകകയാ
വശങ്ങളികലാ

നചയ്യുന്നു.

വലിവ്

കത്ാന്നുകകയാ

ശബ്ദം

സവരൊളരാളികളുനെ

െെുവികലാ

അെുിവനെെുന്നു.

ഗുരുത്രമായ

കകസുകളിൽ

ശവസെപ്രപ്കിയ ത്െസ്സനെെുന്നു.
കവാകൽ

ക

ാൾഡ്

രരാലിസിസ്:
സവരൊളരാളികളികലകുള്ള

ഞരമ്പുകളുനെ

പ്രവർത്തെം

സവരൊളരാളികൾ

െഷ്ട്ട്െനെെുന്നത്ു

മുഴുവൊയി

ൊഡീ
മൂലം

ഉണ്ടാകുന്നു.

അെയാത്തത്ു

കാരണം

ശബ്ദെിർമാണത്തിെിെയിൽ വായു അമിത്മായി രുറകത്തകു കരാകുന്നു. ഈ
അവസ്ഥയിൽ
ആയിരികും.

ശബ്ദം

ത്ാഴ്ന്ന്ന

ഒന്നികലാ

ഉേസ്ഥായിലുള്ളത്ും

അനല്ങ്കിൽ

രണ്ടു

ഒേ

കുറഞ്ഞത്ും

സവരൊളരാളികനളകയാ

ഇത്

ബാധികാം
3.ശബ്ദ വയത്ിയാെം എങ്ങനെ ത്ിരിേറിയാം?
ഒരു ശബ്ദം കകൾകുകമ്പാൾ

ത്നന്ന വയത്യാസം (പ്രശ്െങ്ങൾ)

മെസ്സിലാകാൻ സാധികും.
വയക്തിയുനെ

പ്രായത്തിെും

ലിംഗത്തിെും

സാഹചരയത്തിെും

അെുകയാജയമല്ാനത്യുള്ളത്,വയക്തിയുനെനത്ാഴില്രരവും
സാമൂഹികരരവുമായ
മണികൂർ

ആവശയങ്ങൾ

ത്ുെർേയായി

കഴിയാത്ിരികുക
രാെുന്നത്ിെെയിൽ

െിർവഹികാത്ത ത്രത്തിലുള്ളത്(ഒരു

ക്ലാനസ്സെുകാൻ

-ക്ഷീണിേത്ായി
ത്െസ്സം

കഴിയാത്ിരികുെന്നായി
കത്ാന്നുക,കവദ്െകയാ

കെരിെുക)

ഇവയാണ്

രാൊൻ

അനല്ങ്കിൽ

സാധാരണയായി

കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്െങ്ങൾ.
4.ശബ്ദത്തിന് വയത്യാസം ഉനണ്ടങ്കിൽ എന്ത് നചയ്യണം?
ശബ്ദ വയത്ിയാെം രണ്ടു ത്രത്തിൽ ചികിത്സികാം
1.നമഡികൽ: മരുന്ന് കഴികുകകയാ ശസ്പ്ത്പ്കിയ െെത്തുകകയാ നചയ്യുക
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2.ശബ്ദ സംരക്ഷണത്തിെുള്ള മാർഗങ്ങൾ സവീകരികുകകയാ കവായിസ് നത്റാെി
െെത്തുകകയാ നചയ്യുക
6. എന്താണ് സമകപ്കാലരിഞ്ചൽ സർജറി ?
സവരൊളരാളികൾ ഒരു സമകപ്കാസ്കകാെിലൂനെ വിശദ്മായി കൊകി
ശബ്ദത്തിന് കൂെുത്ൽ പ്രശ്െങ്ങൾ സംിവികാനത് അവിനെയുള്ള
കൊഡയൂൾസ് /കരാളിപ്സസ് െീകം നചയ്യുന്ന

ശസ്പ്ത്പ്കിയയാണ്

സമകപ്കാലരിഞ്ചൽ സർജറി

5.സമകപ്കാലരിഞ്ചൽ സർജറിയുനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനന്തല്ാം?
ഏനത്ങ്കിലും മരുന്നികൊകൊ
അലർജി,

ചിെ്ഡ്

കരാഗികളിൽ
വായികലാ

കണ്ടു

െീത്,

ആഴ്ന്ചകകളാളം

വരുന്നു),കചാര

ൊവികലാ

കവദ്െ

അെസ്കത്ഷയകയാകൊ

ൊവ്

കരാവുക

മരവിേിരികുക(20%

,ശർദ്ികുക,

അെുിവനെെുക,

ഉള്ള

നത്ാണ്ടയികലാ

TMB joint ൽ

കവദ്െ

അെുിവനെെുക, സർജറികു കശഷം ഒരാഴ്ന്ചകത്തക് ശബ്ദത്തിെു വയത്യാസം
വരുക
ഇൻന

എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി കാണുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ.
ക്ഷെും ശവസികാെുള്ള പ്രയാസവും സാധാരണയായി കാണനെൊറില്

6. സർജറികു കശഷം എനന്താനക പ്ശദ്ധികണം?
3 മുത്ൽ

7

ദ്ിവസകത്തക്

ശബ്ദത്തിെു

വിപ്ശമം െൽകുക, സംസാരികാൻ രാെില്, ചുമയ്ക്കരുത്, രഹസയം രറയുന്ന
രീത്ിയിലുള്ള ശബ്ദത്തിൽ സംസാരികരുത്, ിാരം ഉയർത്തുന്നത്ു കരാലുള്ള
കജാലികൾ

നചയ്യാത്ിരികുക,

വയായാമങ്ങൾ

നചയ്യരുത്,വായു

നകാണ്ട്

പ്രവർത്തികുന്ന ഉരകരണങ്ങൾ വായികരുത് (ഓെകുഴൽ ,ൊദ്സവരം ,മൗത്
ഓർഗൻ )
7.ശബ്ദത്തിെുണ്ടാകുന്ന് പ്രശ്െങ്ങൾ ഒഴിവാകാൻ ൊം എന്ത് നചയ്യണം?
ശബ്ദസംരക്ഷണത്തിെു കവണ്ടിയുള്ള െിർകേശ്ശങ്ങൾ സവീകരികുക,
 െിലവിളിയും
ഉേത്തിലുള്ള
സംസാരവും
ഒഴിവാകുക
രകരം
ശാരീരിക ചലെങ്ങളിലൂനെ വികാരങ്ങൾ പ്രകെിെികുക
 നത്ാണ്ടയിനല
കിരുകിരുെ്
ഒഴിവാകാൻ
നവള്ളം
കുെികുകകയാ
ഉമിെീരിറകുകകയാ നചയ്യുക
 ക്ഷീണിേിരികുകമ്പാകഴാ അസുഖമുള്ളകൊളാ സംസാരികരുത്
 ശവാസം കിട്ടാത്ിരികുകമ്പാൾ സംസാരികരുത്
 വയർ െിറഞ്ഞിരികുകമ്പാൾ രാെുകകയാ ക്ലാനസ്സെുകുകകയാ നചയ്യരുത്
 അബ്കഡാമിെൽ ശവസെം രരിശീലികുക
 അകനലയുള്ള
ഒരാകളാട്
സംസാരികുകമ്പാൾ
ആംഗയങ്ങകളാ
മുഖിാവങ്ങകളാ ഉരകയാഗികുക
 ദ്ൂനരയുള്ള
ഒരാളുനെ
പ്ശദ്ധ
രിെിേു
കിട്ടാൻ
വിസികലാ
മകറ്റാ
ഉരകയാഗികുക
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ശബ്ദകകാലാഹലങ്ങൾകിെയിൽ െിന്ന് സംസാരികുന്നത് ഒഴിവാകുക.
ഇത്തരം സന്ദർിങ്ങളിൽ ആംഗയകമാ മറ്റു രീത്ികകളാ ഉരകയാഗികാം
എരിവും രുളിയും കൃപ്ത്ിമ രീത്ിയിലുള്ളത്ുമായ ിക്ഷണം ഒഴിവാകി
കരാഷക മൂലയമുള്ള ിക്ഷണം കഴികുക,
െന്നായി നവള്ളം കുെികുന്നുനണ്ടന്നു ഉറെു വരുത്തുക
മദ്യരാെവും രുകവലിയും ഒഴിവാകുക

8. എന്താണ് കവായിസ് നത്റാെി?
ശബ്ദത്തിന്നുണ്ടാകുന്ന
രരിശീലെത്തിലൂനെ

വയത്യാസങ്ങൾ

സാധാരണരീത്ിയികലകു

കണ്ടുരിെിേു

മാറ്റിനയെുകുന്നത്ിെും

ശബ്ദസംരക്ഷണത്തിെും ഉള്ള രരിശീലെരീത്ിയാണ് കവായിസ് നത്റാെി
ശബ്ദത്തിന്നറ

അെുകയാജയമായ

സഹായികുന്നു.മാപ്ത്മല്

െിർമിത്ിനയ

ശബ്ദം

കവായിസ്

പ്രായത്തിെും

നത്റാെി
ലിംഗത്തിെും

അെുകയാജയമാകാെും ഇത് സഹായികുന്നു.
9. കവായിസ് നത്റാെി നകാണ്ട് ശബ്ദവയത്ിയാെം രൂർണമായും
മാറ്റിനയെുകാൻ സാധികുകമാ?
പ്രശ്െത്തിന്നറ ത്ീപ്വത്യ്ക്കും കാരണങ്ങൾകും അെുസരിേു
ശബ്ദവയത്ിയാെം രൂർണമായും മാറ്റിനയെുകാൻ സാധികുകമാ ഇല്കയാ
എന്ന് രറയാൻ സാധികും.
10. ശബ്ദത്തിെു പ്രശ്െങ്ങൾ ഉനണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ ആനരയാണ് സമീരികകണ്ടത്?
ഒരു
കശഷം

ENT കഡാക്െർ
ശബ്ദ

സവരൊളരാളികളിൽ

വയത്ിയാെങ്ങൾ

വിശദ്മായി

കനണ്ടത്തുന്നു.ഒരു

രരികശാധിേത്ിെു
സ്രീേ്

ലാംകഗവജ്

രകത്താളജിസ്റ്റ് ശബ്ദം വിലയിരുത്തുകയും നചയ്യുന്നു.
11. ശബ്ദത്തിെുണ്ടാകുന്ന എല്ാ പ്രശ്െങ്ങൾകും ശസ്പ്ത്പ്കിയ
ആവശയമാകണാ?
ശബ്ദവയത്ിയാെങ്ങൾ ഗുരുത്രമനല്ങ്കിൽ ശബ്ദസംരക്ഷണത്തിെുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങൾ സവീകരികുകയും അവ രാലികകണ്ടത്ുമാണ്. സ്രീേ് ലാംകഗവജ്
രകത്താളജിസ്റ്റ്

െിർകേശികുന്നത്ിെെുസരിേ്

കവായിസ്

നത്റാെി

സവീകരികുക. കവായിസ് നത്റാെി നകാണ്ട് രുകരാഗമെം ഉണ്ടാകുന്നിനല്ങ്കിൽ
ശസ്പ്ത്പ്കിയ

െെകത്തണ്ടത്ാണ്

ബാധികുന്നത്ാനണങ്കിൽ
രാരാലിസിസ്)
നരാലിപ്സസ്

(ലാറിഞ്ചൽ

ശസ്പ്ത്പ്കിയ
കവാകൽ

.ശബ്ദ

വയത്ിയാെം
നവബ്,

െെകത്തണ്ടത്ാണ്

കൊഡയൂൾ,കകാണ്ടാക്ട്
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ഒരാളുനെ

കവാകൽ

ക

.ഗുരുത്രമായ
അൾസർ

ജീവനെ
ാൾഡ്

കവാകൽ

എന്നിവയിൽ
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ശസ്പ്ത്പ്കിയ

ആദ്യം

െെത്തുകയും

രിന്നീട്

കവായിസ്

നറസ്റ്റിെു

കശഷം

കവായിസ് നത്റാെി െൽകുകയും നചയ്യുന്നു.

കൂെുത്ൽ വിവരങ്ങൾക് ബ്പെനെകെണ്ടവർ

രജിത് എസ് എൽ
കസാഷയൽ വർകർ

0471-3066638
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