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 ▪ شرح مسئولیت ها و وظایف:

- مسئولیت تدوین، تصویب و بازنگری دستورالعمل ها: رئیسسالمتکارسازمانبامشارکتشورایتخصصیطبصنعتی

سازمان

- مسئولیت ها و شرح وظایف در اجرای دستورالعمل ها:

رئیس سالمت کار و HSE سازمان: برنامهریزیونظارتبرحسناجرایمفاددستورالعملهاازطریقتیمنظارتسازمان

وارائهبازخوردبهرئیسبهداشتودرمانمنطقهورئیسسالمتکارمنطقه

رئیس بهداشت و درمان منطقه: اطمینانازحسناجرایمفاددستورالعملهاازطریقدرخواستبازخوردازرئیسسالمت

کارمنطقهوهمکاریکاملبامعاونتسالمتورئیسسالمتکارسازمانبرایاجرایدقیقوکاملدستورالعملها

رئیس ســالمت کار منطقه: نظارتبرحســناجرایدســتورالعملهاازطریقارزیابیهایکیفیوکّمیدرفواصلزمانی

مشخصوارائهبازخوردبهمراکزسالمتکارمنطقهورئیسبهداشتودرمانمنطقهوپیگیریتمهیداتالزمبرای

برطرفکردننواقصاجراییوآموزشی

رئیس مرکز ســالمت کار پاالیشــگاه: فراهمکردنامکاناتوتسهیالتالزمبرایاجرایمناســبودقیقدستورالعملهاو

فرآیندهایاجراییمرکزسالمتکاراصلیواقماری

متخصص طب کار مسئول فنی: نظارتروزانهبرحسناجرایدستورالعملهاوفرآیندهایموجودازطریقآموزشپزشک

معاینهکننده،ارزیابیونظارتدورهایبرگردشکاروفرآیندمعایناتوارزشــیابیروزانهپروندههایمعایناتونیز

انجامکاملشرحوظایفمصوبسازمان

پزشــک صنعتی معاینه کننده: انجامدقیقوصحیحمعایناتپزشــکیطبصنعتیمطابقبافرآیندهاودســتورالعملهاو

توصیههایتکمیلیمتخصصطبکارمسئولفنی

پرستار صنعتی: انجاماسپیرومتریونوارقلب)براساسدستورالعملهایمربوطه(ونظارتبرحسنتکمیلپرسشنامههای

مورداستفادهدرمعایناتطبصنعتی

واحد HSE شــرکت مربوطه: تکمیلدقیقوصحیحوکاملفرممعرفینامهشاغلینهمراهبامهروامضاءواحدکارشناس

بهداشتحرفهایوایفایکاملنقشمشارکتیخوددرفرآیندهایمعایناتطبصنعتی

امور اداری شــرکت مربوطه: همــکاریکاملدرالزامکارکنانبهمراجعهبهمراکزســالمتکارجهــتانجاممعایناتو

پیگیریهایپزشکی

حدود، شرح مسئولیت ها و وظایف



تصویب کنندهتأیید کننده واحد مربوطهتاییدکننده سیستم استانداردتهیه کنندگانمشخصات مسئول مربوطه

نام و نام خانوادگی

امضاء

دکتر کیوان کرمی فر
دکترمرتضی داودی
دکتر افشین بلوری

دکتر هرمز حسن زاده

دکتر  پیمان فریدنیادکتر کیوان کرمی فردکتر پیمان فریدنیا

HSE واحد سالمت کار و

 دستورالعمل نحوه انجام و تفسیر ادیومتری 

در معاینات طب صنعتی کارکنان صنعت نفت

WI-02-01-OMشماره سند: 

● دستورالعمل حاضر توسط شورای تخصصی طب  صنعتی و متخصصین 
طب کار در واحد ســامت کار و HSE درخصوص اســتانداردها و 
شیوه نامه اجرایی انجام و تفسیر ادیومتری در معاینات بدو استخدام 
و معاینات دوره ای کارکنان صنعت نفت تدوین شده و کلیه حقوق آن 
محفوظ و متعلق به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می باشد.
این دســتورالعمل هر چهار ســال یک بــار بازنگری خواهد شــد.

تاریخ تهیه: 1390 

شماره بازنگری:  یک

تاریخ آخرین بازنگری: 1396

زمان بازنگری مجدد: 1400
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مقدمه:
ادیومتریازرایجترینآزمونهایپاراکلینیکیمورداســتفادهدرمعایناتبدواســتخدامودورهایونیزدرتشخیصکاهش

شــنواییناشیازصوتمیباشــد.برایاینکهنتایجحاصلازادیومتریقابلاعتمادوقابلتفســیرباشندالزماستاینآزمون

درمکانمناســبوتوســطافرادواجدصالحیتوآموزشدیدهانجامشوند.همچنینکالیبراسیوندستگاههایادیومتریوثبت

آشنا
ً
صحیحنتایجازمواردضروریدرانجامادیومتریهایشغلیمیباشد.پزشکانصنعتیبایدبهنحوهتفسیرادیومتریکامال

بودهوروشهایمقایســهادیوگرامهایدورهایرابشناسند.همچنینضروریاستپزشــکانصنعتیبااندیکاسیونهایارجاع

کارکناندارایمشــکلشنواییآشنابودهونیزنحوهرویکردمناسبدرکارکنانمواجهبااصواتغیرمجازکهدارایافتقابلتوجه

آستانههایشنواییدرطولزمانهستندرابدرستیبدانند.

بههمیندلیلوباتوجهبهاهمیترعایتالزاماتموردنیازدرانجاموتفســیرادیومتریهایشغلی،شورایتخصصیطب

صنعتیومتخصصینطبکاربهمنظوردستیابیبهاهدافانجامادیومتریهایشغلیدرکارکنانصنعتنفت،ایندستورالعمل

رابهعنوانراهنماییبرایآشــناییباالزاماتواستانداردهایادیومتریهایشغلیوتفسیرصحیحورویکردمناسب،تهیهنموده

است.درایندستورالعملحداقلالزاماتموردنیازدرانجامادیومتریهایشغلیوتفسیرآنبیانشدهومراکزطبصنعتیرادر

نحوهانجاموتفسیرادیومتریدرکارکنانصنعتنفتکمکخواهدنمود.

هدف:ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدرانجاموتفسیرادیومتریهایشغلیدرکارکنانصنعتنفت

دامنه:کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:
1- Occupational Audiometry; Monitoring and protecting hearing at work; Maryanne Maltby, 2005
2- Occupational Hearing Loss, Fobert Thayer Sataloff, third edition, 2006
3- Audiometric Test Room – OSHA Standards – 1910-95, Appendix D
4- NIOSH, Hearing Loss Prevention Programs in: Criteria for a Recommended Standards: Occupational Noise 

Exposure, Revised Criteria, 1998
5- Health & Safety Executives, A Guide to Audiometric Testing Programs, 1995
6- Peter M.Robinowitz: Occupational Hearing Loss in: Textbook of Clinical Occupational & Environmental 

Medicine, Rosenstock,2005
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انواع آزمون های ادیومتری:
آزمونهایادیومتریدردوگروهاصلی»ادیومتریتشخیصی«و»ادیومتریغربالگری«قرارمیگیرند.

:)Diagnostic Audiometry( ادیومتری تشخیصی

ادیومتریتشــخیصیعمدتاجهتتشخیصاختالالتشــنواییونوعآنها)حسیعصبی،هدایتی،مختلط(کاربردداشتهو

کوستیک بهصورتAC/BCانجاممیشــود.ادیومتریتشخیصیاغلبهمراهباتستهایگفتاریمانندSRT،SDS،رفلکسآ

وتمپانومتریانجاممیشود.

:)Screening Audiometry( ادیومتری غربالگری

ادیومتریغربالگریعمدتاجهتشناســاییزودهنگاممشــکالتشــنواییقبلازپیشرفتبهســویمراحلناتوانکنندهو

شــدیدانجاممیشود.درمعایناتشغلی،ایننوعادیومتریدربدواستخدامونیزبهصورتدورهایبرایکارکنانیکهمواجههبا

اصواتغیرمجازدارندانجاممیگردد.ادیومتریغربالگریدرصنعت،اغلببهصورتAC)ConductionAir(انجاممیشود

وفقطجهتشناســاییوجودیاعدموجودمشکلشنواییمیباشد.درصورتوجوداختاللشنواییدرادیوگرامAC،ضروری

اســتادیومتریکامل)AC,BC(بهصورتتشخیصیانجامگردد.درصورتطبیعیبودنادیوگرامACنیازیبهانجامادیوگرام

تشخیصینمیباشد.

 اهداف اصلی در انجام ادیومتری غربالگری شغلی:
1 محافظتازشنواییکارکناندرمحدودهطبیعی.

2 شناساییزودهنگامکارکنانیکهدرمعرضخطرکاهششنواییشغلیهستند..

3 پیشگیریازپیشرفتکاهششنواییناشیازصوتبهمراحلناتوانکنندهوشدید.

4 .)HCP(ارزیابیمیزانتاثیربرنامههایحفاظتشنوایی

5 آموزشکارکنانوتشویقوترغیبآنهابهاستفادهازوسایلحفاظتشنوایی.

افراد پرخطر:

منظورازافرادپرخطرافرادیهســتندکهبیشــترازافرادعادیدرمواجههباسروصدادرخطرابتالبهکاهششنواییناشیاز

صوتمیباشــند.اینگروهازافرادحتیممکناســتدرصداهایباشدتکمتراز85دسیبل)TWA(نیزبهکاهششنوایی

ناشیازصوتمبتالشوندوبههمیندلیلپایشومراقبتاینافرادبایدبادقتبیشتریصورتگیرد.مهمترینگروههایپرخطر

درزیرفهرستشدهاند:
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 افرادمبتالبهکاهششنواییحسیعصبیزمینهای	

 استعمالسیگار	

 دیابتقندیکنترلنشده	

 هیپرلیپیدمی	

 مصرفآسپیرینوآمینوگلیکوزیدها	

 مواجهههمزمانباارتعاش	

 مواجهههمزمانصوتوبرخیموادشیمیایی)بهویژهتولوئن،گزیلن،استایرنوتریکلرواتیلن(	

اندیکاسیون های انجام ادیومتری شغلی:

1 درمعایناتبدواستخدامبرایکلیهکارکنان.

2 درمعایناتمشاغلویژهجهتبررسیتطابقوضعیتشنواییبااستانداردها.

3 درمعایناتدورهایدرگروههایزیر:.

 درکلیهکارکنانیکهباصدایمداوم85دسیبلدر8ساعتومعادلآن)TWA(درمحیطکارمواجههدارند.	

 درکلیهکارکنانگروهپرخطرکهباصدایمداوم80دسیبلدر8ساعتومعادلآندرمحیطکارمواجههدارند.	

 درکلیهکارکنانیکهباصداهایکوبهایبهمیزانغیرمجازمواجههدارند.	

 درکارکنانیکهبابخاراتموادشیمیاییاتوتوکسیکمانندزایلنواستایرنوتولوئنمواجههغیرمجازدارند.	

توجه:درحالحاضرحدمجازبرایمواجههبااصواتکوبهایبهطوردقیقویکســانتعریفنشــدهاستودرکشورهای

مختلفاستانداردهایمختلفیبکارمیرود.

زمان مناسب برای انجام ادیومتری شغلی:
ادیومتری بدو استخدام:

حداقل 14 ساعتقبلازانجامادیومتری،فردبااصواتغیرمجازمواجههنداشتهباشد.. 1

2 ضروریاستادیومتریحداکثر تا 30 روزپسازاستخدامانجامشود..

ادیومتری دوره ای:

ضــروریاســتادیومتریهایدورهایحتیاالمکاندر ســاعات پایانی شــیفت کاریانجامشــوند.زیراهــدفازانجام

ادیومتریهایدورهای،شناســاییافــراددارایTTS)ShiftThresholdTransient(درادیوگراماســتوبنابرایندرصورتیکه

ادیوگرامدورهایدرســاعاتاولیهیاقبلازشروعکاردرشیفتانجامشوندتعدادزیادیازافرادحساسبهصوت)دارایTTS(

شناسایینخواهندشد.
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فواصل مناسب در انجام ادیومتری دوره ای:

ضروریاستادیومتریدورهایبافواصلمشخصمنطبقباجدولزیرانجامشوند:

فواصل انجامگروه کارکنان

ساالنهدرکارکنانمواجهباصدای85دسیبلدر8ساعت)TWA(وبیشترازآن

هر شش ماه یکباردرکارکنانمواجهباصدای100دسیبلوبیشتر

درکارکناندارایکاهششــنواییحســیعصبیزمینهایبههرعلتومواجهباصدای80دسیبلدر8ساعتو
بیشتر

هر 6-3 ماه یکبار

الزامات مورد نیاز در ادیومتری شغلی:
جهتکســببهترینودقیقتریننتایجدرادیومتری،ضروریاســتتمامالزاماتزیردرانجامادیومتریهایشــغلی

رعایتشوند:

1 محلانجامادیومتریمطابقبااستانداردهایتعریفشدهباشد..

2 افرادواجدصالحیتوآموزشدیدهوآشنابهالزاماتادیومتریشغلیوبرنامههایحفاظتشنواییادیومتریراانجامدهند..

3 دستگاهادیومتریازنظرکالیبراسیونوصحتعملکردطبقبرنامهتعریفشدهکنترلشود..

4 نتایجادیومتریوسایراطالعاتضروریدربرگنتایجبهدرستیوکاملثبتگردند..

5 آســتانهشــنواییازفرکانــس250تــا8000هرتــزاندازهگیــریشــوند.بــهدلیلاحتمــالشــروعشــواهدادیومتریک.

کاهــششــنواییناشــیازصــوتدرفرکانسهــای3یــا6کیلوهرتــزونیــزاســتفادهازفرکانــس3درمحاســبه

STSOSHA،سنجشوثبتآستانههایشنواییدرفرکانسهای3000و6000هرتزدرتمامیادیوگرامهایشغلیالزامیاست.

استانداردها و الزامات مکان انجام ادیومتری شغلی )ادیومتری غربالگری(:

مکانانجامادیومتریغربالگریبایداستانداردهایزیرراداشتهباشد:

1 حداقل4/5مترمربعمساحتداشتهباشد..

2 حداکثرصدایزمینهایدرمکانانجامادیومتریدرفرکانسهایمختلفبراساسقانونOSHA(Appendix D,1910.95)منطبق.

باجدولزیرباشد:

Maximum Allowable SPL for Audiometric Test RoomOctave-band center

8000400020001000500Frequency (Hz)

6257474040Sound Pressure Level (dB)

 حتیاالمکانمحلانجامادیومتریدرمجاورتمنابعصوتیخارجازکنترلنباشد.	

 محلانجامادیومتریازراهپلهها،پنجرههاودربهاتاحدامکانفاصلهداشتهباشد.	
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تبصره 1:ضروریاســتصدایزمینهایدرمکانانجامادیومتریتوسطصداسنجاستاندارددرفرکانسهایموردنظرارزیابیو

ثبتگرددتامیزانانطباقمکانانجامادیومتریبااستانداردبدرستیبررسیگردد.

تبصره 2 :درصورتاســتفادهازفنتهویهدرداخلاتاقادیومتری،ضروریاســتصدایفنبهگونهایباشدکهصدایزمینهاز

حدمجازتوصیهشدهدرفرکانسهایمختلفتجاوزنکند.بهتراستازفنهایکمصدایابیصدایمخصوصدر

اتاقادیومتریاستفادهشود.

تبصره 3: درصورتانجامادیومتریتشــخیصی)Diagnostic(ضروریاستحداکثرصدایزمینهایدرفرکانسهایمختلف

دراتاقادیومتریمنطبقبااستانداردهایANSI)موسسهاستانداردهایملیآمریکا(بهصورتجدولزیرباشد:

Maximum Permissible Noise Level for Audiometric Test Rooms

8000400020001000500250125Frequency (Hz)

37373426213545Sound Pressure Level (dB)

توجه:ضروریاســتکارکناندرزمانمراجعهبرایانجامادیومتریدورهای،حتماوســیلهحفاظتشنواییخودرابههمراه

داشتهباشند.اینکاربهمنظوربررسیوضعیتوسیلهحفاظتشنواییونحوهاستفادهوجاگذاریآنتوسطشاغلونیزبررسی

عالئمخرابیوفرســودگیآنمیباشــد.مراکزطبصنعتیبایدجهتاجرایایناصلونیزاطالعرســانیمناسببهکارکنان،

هماهنگیهایالزمراباواحدHSEانجامدهند.

کالیبراسیون دستگاه ادیومتر:

بهمنظورافزایشدقتدستگاهدرثبتآستانههایشــنواییوکسبنتایجدقیقتر،ضروریاستدستگاهادیومترکالیبرهگردد.

کالیبراسیوندستگاهادیومترباچندروشانجاممیگردد:

1 .)ListeningcheckوSoundlevelcheckکنترلهایروزانه)شاملکنترلچشمی،کالیبراسیونبیولوژیک)شامل

2 کنترلهفتگی.

3 کالیبراسیونساالنه.

کنترل چشمی دستگاه ادیومتر:

شاملبررسیچشمیروزانهدرمواردزیراست:

1 میزانفشاروکششهدباندگوشی.

2 بررسیخرابی،پارگیوفرسودگیCushionهدفون.

3 بررسیدیافراگم.

4 بررسیسیمهاواتصاالتازنظرمحکمبودن.

یک دستگاه: کالیبراسیون بیولوژ

دســتگاهادیومتربایدهرروزقبلازشــروعبهکارتوســطاپراتورازنظرصحتعملکردکنترلشود.کالیبراسیونبیولوژیک

روزانهشاملدوبخشاصلیاست:
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1. Sound level check 
2. Listening check 

:Listening Check

درایننوعکنترل،مواردزیرازطریقگوشدادنبههدفونچکمیشوند:

1 تغییراتفرکانس.

2 تغییراتبلندیصدا.

3 کیفیتتونها.

4 .Crosstalk

5 .Static

کالیبراسیون ساالنه:

ضروریاستتمامدســتگاههایادیومتردرهرسالیکبارتوسطشــرکتهایمجازکالیبراسیون)شرکتهایدارایمجوز

کوستیک،کالیبرهشدهوگواهیکالیبراسیون رسمیکالیبراسیونازموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران(بهصورتالکتروآ

داشتهباشند.درکالیبراسیونساالنهضروریاستدستگاهادیومتروهدفونهردوباهمکالیبرهشوند.

افراد واجد صالحیت جهت انجام ادیومتری غربالگری:
طبققوانینوزارتبهداشــتودرمانوآموزشپزشــکیتنها گروهافرادمجازبهانجامادیومتریغربالگریدرمعایناتطب

صنعتی،ادیولوژیستها)بامدرککارشناسیوباالتردررشتهشنواییسنجی(میباشند.بکارگیریسایرافرادبامدرکبهداشت

حرفهاییاپرستاریدرانجامادیومتریغربالگریوتشخیصیدرمعایناتطبصنعتیمجازنمیباشد.

ثبت نتایج ادیومتری و تنظیم گزارش:
ضروریاستنتایجادیومتریدرمعایناتکارکنانصنعتنفتدرفرممخصوصادیومتریبهصورتنمودارثبتشود.ثبت

آســتانهشــنواییدرفرکانسهای3و6کیلوهرتزالزامیاست.همچنینضروریاستمواردزیرهمراهبانمودارادیومتریدرزیر

ادیوگرامهرسالبهطوردقیقثبتشوند.

1 تاریخانجامادیومتری)روز/ماه/سال(.

2 آخرینزمانمواجههبااصواتغیرمجاز)بهصورتتعدادساعاتدورازمواجههقبلازانجامتست(.

3 مهروامضاءانجامدهندهتست.

4 وضعیتاستفادهازوسایلحفاظتشنواییتوسطشاغل.

5 نوعوسیلهحفاظتشنوایی)ایرپالگ،ایرمافو...(.

6 تفسیرادیوگرامتوسطانجامدهندهتست.
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مقایسه ادیوگرام های دوره ای:

ضروریاســتپزشکانصنعتیدرکنارتفسیرانفرادیهرادیوگرام،ادیوگرامهایدورهایساالنهرانیزباهممقایسهکنندزیرا

افتقابلتوجهآستانههایشنواییحتیدرمحدودهطبیعیشنواییحائزاهمیتبسیاراستونیازبهارزیابیهایتکمیلیدارد.

روش مقایسه ادیوگرام های دوره ای:

مقایســهادیوگرامهــایدورهایبــاهدفبررســیوجــودمیزانافــتقابلتوجــهآســتانههایشــنواییدرفرکانسهای

خــاصصــورتمیگیــردکــهاصطالحــابــهآنCriteriaShiftاطــالقمیگــردد.روشهــایمختلفــیبرایبررســی

میــزانافــتآســتانههایشــنواییدرادیوگرامهــایدورهایوجــودداردولــیمهمتریــنورایجتریــنروش،محاســبه

STS)ShiftThresholdStandard(استکهتوسطOSHAارائهشدهاست.

: OSHA STS روش محاسبه

دراینروش،اختالفعددیمیانگینآســتانهشــنواییدرفرکانسهای2و3و4کیلوهرتزدرآخرینادیوگرامنسبتبههمین

میانگیندرادیوگرامپایه)ادیوگرامبدواســتخدامیااولینادیوگرامموجوددرپرونده(محاسبهمیشود.اگرایناختالفمعادل10

دسیبلویابیشترباشد،افتقابلتوجه)Significant(وجودداشتهونیازبهبررسیبیشترواقداماتالزممیباشد.

تبصره یک:درصورتیکهادیوگرامبدواســتخدامدرپروندهموجودنیست،اولینادیوگرامموجوددرپروندهبهعنوانادیوگرام

پایهدرنظرگرفتهمیشود.

تبصره دو:STSOSHAبرایگوشچپوراستبایدجداگانهمحاسبهگردد.

تبصره سه:درمحاسبهSTSOSHA،اصالحآستانههایشنواییبراساسسناختیاری)Optional(میباشد.

مثال:جدولزیرآستانهشنوایییکشاغلمواجهباصدایغیرمجازرادرسالهای83تا87نشانمیدهد:

STSAverage
)2,3,4(

800060004000300020001000500

11/665101015101051383
516/6610151520151051384
1021/6610152025201051385
1526/6610152530251051387

جدولفوقنشانمیدهدکهدراینشخص،STSازسال85ایجادشدهودرسال87شدتیافتهاست.
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:(Referral Criteria) اندیکاسیون های ارجاع
درصورتوجودهرکدامازمواردزیر،ارجاعفردبهسطحتخصصیالزامیاست:

1 میانگینآستانههادرفرکانسهای500،1000،2000و3000هرتزدرهرکدامازگوشهابیشاز25دسیبلباشد..

2 اختالفمیانگینآستانههابین دو گوش:.
 درفرکانسهای500،1000و2000بیشاز15دسیبلیا 	

 درفرکانسهای3000،4000و6000بیشاز30دسیبل	

3-افتآستانههایشنوایینسبت به ادیوگرام پایهدرهرکدامازگوشها:
 درفرکانسهای500،1000و2000بیشاز15دسیبلیا 	

 درفرکانسهای3000،4000و6000بیشاز20دسیبل	

4-وجودSTSتاییدشدهدرهرکدامازگوشها

:(Removal Criteria) اندیکاسیون های قطع مواجهه با صدا
درصورتوجودموردزیربهشرطیکهکاهششنواییازنوعهدایتینباشدضروریاستشاغلازادامهمواجههبااصوات

غیرمجازمنعشدهوترجیحادرمحیطهایکارباصدایکمتراز80دسیبلمشغولبهکارشود:

- افت پیشرونده در آستانه های شنوایی در ادیوگرام های متوالی علیرغم اعمال تمهیدات 

انجامادیومتریfollow up،3تا6ماه
بعدازانجــاماقداماتمذکورجهت
بررســیتأثیراقداماتانجامشدهدر
پیشگیریازپیشرفتکاهششنوایی

1(انجاممشاورهبامتخصصطبکارجهتبررسیدقیقترواعالمنظر
2(ارجاعفردبهواحدHSEجهتانجاممواردزیر)توسطHSE(:

-بررســینحوهجاگذاریوبررسیعالئمخرابیوفرسودگی،مدت
استفادهدرشیفتوراحتیاستفادهوبررسیدالیلعدماستفادهاز

وسیلهحفاظتشنواییتوسطشاغل
-آموزشمجددشــاغلدرموردنحوهاســتفادهوجاگذاریصحیح

وسیلهحفاظتشنوایی
-تعویضوسیلهحفاظتشنواییدرصورتنامناسببودنآن

3(توضیحدادنوضعیتشــنواییوعلتایجادآنبهفردونشــاندادن
ادیوگرامووضعیتآنبهوی

STS در ادیومتری

STSدرصورتباقیماندن

علتایجادSTSکاهششنواییحسی
عصبیباالگویغیرNIHLاست.

علتایجادSTSکاهششنوایی
حسیعصبیباالگویNIHLاست.

علتایجادSTSکاهششنوایی
هدایتیاست.

(Confirmation Audiogram)انجامادیومتریتأییدی
حداکثرظرفمدتیکماهومتعاقبحداقل14ساعتدوریازصدایغیرمجاز

توجه:درصورتازبینرفتنSTSدرادیوگرامretestیاادیوگرامتاییدی)Confirmation(،نیازیبهاقداماتتکمیلینمیباشد.

: STS اقدامات الزم در صورت وجود

ضروریاستبهمحضشناساییوجودSTS،فرآیندزیرتوسطپزشکصنعتیبهترتیبانجامشوند:

ارجاعفردبهمتخصصگوشوحلقو
بینیبرایبررسیودرمان
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