जागतिक कर्ण बतिर तिवस
दरवर्षी सप्टेंबरच्या शेवटच्या रवववारी जागविक कर्ण बविर वदवस साजरा के ला जािो. यावर्षी 30 सप्टेंबर 2018 रोजी हा वदवस
साजरा के ला जाईल. या वदवसाचा उद्देश सवणसामान्य लोकामां ध्ये समाजािील कर्ण बविर लोकाांच्या समसयाांबद्दल सामान्य
लोकाांना समजनू घेण्याची प्रेरर्ा वदली आहे.
डब्ल्यूएचओ च्या अनुसार, बतिरेपर्ाबद्दल कािी िथ्यः
• गभां ीर कानािील सक्र
ु सानाचे मख्ु य कारर् आहे.
ां मर् हे ऐकण्याच्या नक
• आवाज ऐकण्याचे मख्ु य टाळण्याजोगे कारर् म्हर्जे िीव्र आवाज.
• कर्ण बविर लोकाांना सांवाद सािण्यास साांकेविक भार्षा मदि करिे.
बतिरेपर्ाची कारर्े:
• कानचे सांक्रमर्, डोक्याि िाप जार्े

• आघाि , कानाचे ववकार

• वृद्ध होर्े, आनवु वां शकिा

• काही और्षिे

• कानाि मळ साचर्े

• मोठ्या आवाजाि दीघणकालीन सपां कण

• व्यवसावयक िोके (िीव्र आवाज्याच्या भागाि काम
करर्े)
कर्ण बतिरिा प्रतिबंि करण्यासाठी टीप:
• काना मध्ये िीक्ष्र् वसिू घालर्े टाळा
• अिी गोंगाट असलेली वठकार्े टाळा
• टीव्ही प्लेयर, सटीररयो, ववशेर्षिः सांगीि प्लेअरवरील
हेडसेटचा आवाज कमी करा

• कानािील वेदना दल
ु णविि करू नका कारर् िी काही
गांभीर सांक्रमर् असू शकिे.
• घार्ेरड्या पाण्यामध्ये पोहर्े / सनान करर्े टाळा
कारर् यामळ
ु े कानाांचे सांक्रमर् होऊ शकिे.

• डॉक्टराांच्या सल्लल्लया वशवाय आपल्लया कानाांमध्ये
कोर्त्याही प्रकारचे िेल वकांवा द्रव वापरू नका
सामान्य प्रश्न
माझे कान स्वच्छ ठे वण्यासाठी मी काय करू शकिो?
कान सवयां साफ करर्ारे अगां आहेि आवर् कोर्त्याही प्रकारच्या साफसफाईची आवश्यकिा नाही. के वळ बाहेरून कान सवच्छ
करण्याचा सल्लला वदला जािो. डॉक्टराांनी साांवगिल्लयावशवाय आपले कान सवच्छ करण्यासाठी कोर्त्याही प्रकारची वसिू वापरू
नये .

कानाच्या समस्ये बाबिीि मी पारंपाररक उपायांचा वापर करू शके न का?
नाही. यामळ
ु े कानाच्या पडद्याचे नक
ु सान होऊ शकिे, यामळ
ु े गांभीर कान सांक्रमर् होऊ शकिे.
मी सगं ीि प्रेमी आिे आतर् इयरफोनद्वारे सगं ीि ऐकण्याची मला आवड आिे, िे िानीकारक आिे का?
सगां ीि मोठ्याने ऐकल्लयास होर्ारा आवाज ऐकु कमी येण्याची जोखीम वाढविे. आपर् इयरफोन वापरि असल्लयास अवकाश घेि
कमी आवाजाि सांगीि ऐकर्े उवचि आहे.
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