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NIDAS: 11 

Hearing Loss-Importance of Amplification Device 
 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

1.ഒരു കുട്ടിയുടെ കകൾവിശക്തി കണ്ടുപിെിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്പായപരിധി 
എപ്തയാണ്? 

                                                                             കുഞ്ഞു ജനിച്ച് ഏതാനുും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തടന്ന 
കകൾവി ശക്തി ഉകണ്ടാ ഇല്ലകയാ എന്ന് കണ്ടുപിെിക്കാവുന്നതാണ് 

 

2.ഒരു കുഞ്ഞിന് കകൾവിതകരാറുകണ്ടാ എന്ന് കണ്ടുപിെിക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കൾ 
പ്ശദ്ധികക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ എടതാടക്കയാണ്? 

a. ഉച്ചത്തില്ുള്ള ശബ്ദും കകൾക്കുകപാൾ കുഞ്ഞു ടെട്ടാതിരിക്കുക 

c. ശബ്ദത്തികനാട് കവണ്ട രീതിയിൽ പ്പതികരിക്കാതിരിക്കുക 

d. സുംസാരത്തിനുും ഭാഷവികാസത്തിനുും താമസും അനുഭവടെെുക 

e. സുംസാരും മനസില്ാക്കാൻ ആവർത്തനും ആവശയടെെുക 

f.    സുംസാരസ്ഫുെത ഇല്ലാടതയിരിക്കുക   
 

3. നിങ്ങൾക്ക് / കുട്ടിക്ക് കകൾവിക്കുറവ് ഉണ്ട് എന്ന് സുംശയമുടണ്ടങ്കിൽ 
ആടരയാണ് സമീപികക്കണ്ടത്? 

                                                 കകൾവിപരികശാധന നെത്തുന്നത് ഓഡികയാക ാജിസ്റ്റാണ്. 
എപ്തയുും കനരടത്ത ഒരു ഓഡികയാക ാജിസ്റ്റിടന സമീപിക്കുക 

 

4.കകൾവി തകരാറുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് കവണ്ടിയുള്ള പുനരധിവാസ പ്പപ്കിയ എന്ന് 
മുതൽ ആരുംഭിക്കാും? 

                                                                                   JCIH (Joint Committee of Infant Hearing) പ്പകാരും ഒരു 
കുഞ്ഞിന്ടറ കകൾവി തകരാറ് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ കണ്ടു പിെിക്കുകയുും 6 
മാസത്തിനുള്ളിൽ പുനരധിവാസ പ്പപ്കിയ ആരുംഭികക്കണ്ടതുമാണ്. 

 

5.ടെവിയില്ുണ്ടാകുന്ന ഇൻടഫക്ഷൻസ്(അണുബാധ) കകൾവിതകരാറികല്ക്കു 
നയിക്കുകമാ? 

                                                                                      ടെവിയില്ുണ്ടാകുന്ന ഇൻടഫക്ഷൻസ്(അണുബാധ) 
സാധാരണയായി കകൾവിടയ ബാധിക്കാറുടണ്ടങ്കില്ുും ഇൻടഫക്ഷൻസ് മാറുന്നകതാടെ 
കകൾവി ടമച്ചടെൊറുണ്ട്,എന്നാൽ നിരതരമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻടഫക്ഷൻസ് 
കകൾവിതകരാറികല്ക്കു നയിക്കാും. 
 

6.ഉച്ചത്തില്ുള്ള ശബ്ദും കകൾക്കുന്നത് കകൾവിതകരാറിന് കാരണമാകുകമാ? 

                                                                                          നിരതരമായി ഉച്ചത്തില്ുള്ള ശബ്ദും കകൾക്കുന്നത് 
ഭാഗികമാകയാ പൂർണമാകയാ കകൾവി തകരാറികല്ക്കു നയിക്കാും. 
 

7. ടെവിക്കുള്ളിൽ ടവയ്ക്ക്കുന്ന തരത്തില്ുള്ള പ്ശവണസഹായി ല്ഭയമാകണാ? 

                          ടെവിക്കുള്ളിൽ ടവയ്ക്ക്കുന്ന പ്ശവണസഹായികൾ 
ല്ഭയമാണ്. ഇവ തീടര ടെറുതുും പുറത്തു കാണാൻ സാധിക്കാത്തതുമാണ്. എന്നാൽ 
കകൾവിക്കുറവ്   വ ടര കൂെുതല്ാടണങ്കിൽ ഇവ ഉപകയാഗപ്പദമല്ല . 
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8.കകൾവിക്കുറവ് പൂർണമായുും െികിൽസിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കുകമാ? 
                                                                             ടെവിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തിനാണ് തകരാറ് എന്നതിടന 
ആപ്ശയിച്ചാണ് ഇതു പൂർണമായുും െികിൽസിച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കുകമാ ഇല്ലകയാ 
എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ബാഹയകർണ്ണത്തിടല്യുും , മധയകർണ്ണത്തിടല്യുും പല് 
പ്പശ്നങ്ങൾ ടകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന കകൾവിക്കുറവ് ഒരു പരിധി വടര മരുന്നിനാല്ുും 
ശസ്പ്തപ്കിയയാല്ുും മാറ്റാടമങ്കില്ുും ടെവിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് (ആതരികകർണത്തിന്) 
ആണ് തകരാറ് എങ്കിൽ മരുന്ന് ടകാകണ്ടാ സർജറി ടകാകണ്ടാ െികിൽസിച്ചു 
കഭദമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.  

 

9.ആതരികകർണത്തിന് തകരാറ് ടകാണ്ട് കകൾവിക്കുറവ് ഉണ്ട് എന്ന് 
കണ്ടുപിെിച്ചാൽ എത് ടെയ്യണും? 

                          ഇപ്പകാരമുള്ള കകൾവിക്കുറവിനു കകൾവിസഹായികയാ 
(hearing aid),കകാക്ലിയാർ ഇപലാൻകറ്റാ (cochlear implant) ആണ് നമ്മുടെ മുന്നില്ുള്ള 
പ്പതിവിധികൾ 

 

10.പ്ശവണസഹായിയുടെ പ്പവർത്തനും എങ്ങടനയാണ്? 

                      പ്ശവണസഹായില്ുള്ള മമക്  നമ്മുടെ െുറ്റുമുള്ള ശബ്ദും 
പിെിടച്ചെുക്കുകയുും,അതില്ുള്ള ആുംപ്ലിഫയറില്ൂടെ  കകൾവിതകരാറിന് അനുസരിച്ച് 
ശബ്ദത്തിടന  അനുകയാജയമായ രീതിയിൽ  ഉയർത്തുകയുും (ഒച്ച കൂട്ടുകയുും) 
ടെയ്യുന്നു. 
 

11.പ്ശവണസഹായി ഉപകയാഗിക്കുന്നത് എന്ടറ കകൾവിശക്തിടയ കമാശമായി 
ബാധിക്കുകമാ? 

                                                                      ഓകരാ വയക്തിയുടെയുും കകൾവിതകരാറിനനുസരിച്ചാണ് 
ഓഡികയാക ാജിസ്റ് പ്ശവണസഹായി  നിർകേശിക്കുന്നതുും അതിൽ നിന്നുും വരുന്ന 
ശബ്ദത്തിന്ടറ കതാത് നിർണ്ണയിക്കുന്നതുും. അതിനാൽ പ്ശവണസഹായി ഒരിക്കല്ുും 
കകൾവിടയ കമാശമായി ബാധിക്കില്ല 
 

12.പ്ശവണസഹായിക്ക് കകൾവിതകരാറ് കഭദമാക്കാൻ സാധിക്കുകമാ? 

                                                                              പ്ശവണസഹായി ശബ്ദും ആുംപ്ലിമഫ ടെയ്യുന്നതിനുള്ള 
ഒരു ഉപകരണും മാപ്തമാണ്. പ്ശവണസഹായിക്ക് കകൾവിതകരാറു കഭദമാക്കാൻ 
കഴിയില്ല. 
 

13.പരസയങ്ങ ിൽ കാണുന്ന പ്ശവണസഹായികൾ വാങ്ങി ഉപകയാഗിക്കാകമാ? 

                                                                                        പ്ശവണസഹായികൾ വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് അത് 
നമ്മുടെ കകൾവി തകരാറിന് അനുസൃതമാടണന്നു ഉറെു വരുകത്തണ്ടതാണ്.അടല്ലങ്കിൽ 
അത് ശബദും കൂെുതല്ാകയാ കുറവാകയാ ആുംപ്ലിമഫ ടെയ്യടെൊൻ സാധയതയുണ്ട്.    
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14. എതാണ് പ്ശവണ സഹായിയുടെ കപ്പാപ്ഗാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? 

                                                                         ഓകരാ വയക്തിയുടെയുും കകൾവിക്കുറവ് അനുസരിച്ചു, 
കപയൂട്ടർ ഉപകയാഗിച്ച് പ്ശവണസഹായിയിൽ നിന്നുും വരുന്ന ശബ്ദടത്ത മാറ്റാനുും 
പരിഷ്കരിക്കാനുും സാധിക്കുും.  ഇതിടനയാണ് കപ്പാപ്ഗാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. 
.ഇതിനായി ഒരു ഓഡികയാക ാജിസ്റ്റിടന സമീപികക്കണ്ടതുണ്ട്. 
 

15. പ്ശവണ സഹായി ഉപകയാഗിക്കുകപാൾ പ്ശദ്ധികക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ എടതാടക്കയാണ്? 

                                                     പ്ശവണ സഹായി ഒരു ഇല്ക്കപ്ൊണിക് ഉപകരണമായതിനാൽ 
അവ വ ടര പ്ശദ്ധിച്ചു ഉപകയാഗികക്കണ്ടതാണ്. നില്ത്തു വീഴാടതയുും,ടവള്ളും 
കയറാതിരിക്കാനുും പ്ശദ്ധിക്കണും. ഉപകയാഗമില്ലാത്ത സമയങ്ങ ിൽ ബാറ്ററി 
കൃതയമായി ഊരി മാറ്റി, കഴിവതുും സില്ിക്ക ടജൽ അെങ്ങിയ മപ്ഡയിങ് കബാക്സിൽ 
സൂക്ഷിക്കുക. ദിവകസന പ്ശവണ സഹായി തുെച്ചു വൃത്തിയാക്കുക. ബാറ്ററി 
വാങ്ങുകപാൾ പ്ശവണ സഹായിയുടെ തടന്ന ബാറ്ററി വാങ്ങുക. 13, 675, 312, 10 മുതല്ായ 
അ വുക ിൽ ബാറ്ററി ല്ഭയമാണ്.ഇതിൽ നിങ്ങ ുടെ പ്ശവണ സഹായിയിൽ ഇെുന്ന 
ബാറ്ററിയുടെ അക്കും അറിഞ്ഞു ടവക്കുക. അത് പ്ശവണസഹായിയിൽ ഇെുകപാൾ 
കൃതയമായി തടന്ന ഇെുകയുും കവണും. ഇതിനായി ബാറ്ററിയിടല്  '+ ' െിഹ്നും പ്ശദധിക്കുക 
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