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�سفحة 1

تم تحويل طفلك �إلى عيادة �لأذن )عيادة �ل�سمع( لمزيد من فحو�سات 
�ل�سمع. هذه �لعيادة متخ�س�سة في �ل�سمع وبها �أجهزة خا�سة باإمكانها 
فح�ص حا�سة �ل�سمع لدى طفلك. يو�سح هذ� �لكتيب �أ�سباب �لحاجة 

�إلى تلك �لأجهزة وطريقة ��ستخد�مها.
يقوم �أخ�سائي �ل�سمع )�سخ�ص متخ�س�ص في �ل�سمع( باإجر�ء �ختبار �ل�سمع 

في عيادة �ل�سمع، وهو ما �سيعطيك مزيد� من �لمعلومات ب�ساأن حا�سة �ل�سمع 
لدى طفلك.

�لفح�ص �لمبكر يعني �أنه في حالة معاناة �لطفل من �سعف �ل�سمع، �سيتمكن 
�لو�لدين من معرفة ذلك و�لطفل في �سن �سغيرة جد�. ومن �لمعروف �أن لذلك 

�أثر مهم في تطور حالة �لطفل.
وم��ن �س��اأنه �أي�س��ا ح�سول �لو�لدين عل��ى �لمعلومات و�لدع��م �لالزمين في 

مرحلة مبكرة.



�سفحة 2

لماذا يحتاج طفلي اإلى مزيد من الفحو�صات؟
يحتاج �لعديد من �لأطفال �إلى مزيد من �لفحو�سات نظر� لعدم �إظهار فح�ص 

�ل�س��مع �لأول ل�س��تجابة و��سحة باإحدى �لأذنين �أو بكلتيهما. ويعد ذلك �أمر� 
�س��ائعا وقد يحدث ب�س��بب عدة �أ�س��ياء لي���ص لها عالقة ب�سعف �ل�سمع.

ربما يكون طفلك قد حدث له ��سطر�ب �أثناء �إجر�ء �لفح�ص.  •
�أو قد تكون هناك �سو�ئل �أو �ن�سد�د موؤقت باأذن طفلك بعد �لولدة.  •

•  وربم��ا كان��ت هن��اك �لكثير من �ل�سو�ساء �لمحيط��ة في �لغرفة �لتي جرى 
فيها �لفح�ص.

�لخ�سوع للمزيد من �لفحو�سات ل يعني ذلك بال�سرورة �أن طفلك م�ساب 
ب�سعف �ل�سمع.

ما هي احتمالية اإ�صابة طفلي ب�صعف ال�صمع؟
�س��وف يتبي��ن ع��دم معاناة غالبية �لأطفال �لذين خ�سع��و� للفح�ص في عيادة 

�ل�س��مع من �سعف �ل�سمع.
وعل��ى �لرغ��م من ذلك، توج��د بالطبع �إحتمالي��ة �إ�سابة طفلك ب�سعف �ل�س��مع.

ب�سف��ة عام��ة، يعان��ي طف��ل �أو �ثنين تقريبا من بي��ن كل 1000 طفل مولود من 
�سعف �ل�س��مع باإحدى �لأذنين �أو كلتيها.

�لكت�س��اف �لمبك��ر لذل��ك يعن��ي ح�سولكما �أنت وطفلك عل��ى �لن�سائح و�لدعم 
�لالزمين من �لبد�ية.



�سفحة 3

يبدو اأن طفلي ي�صتجيب لل�صوت. هل يحتاج طفلي للخ�صوع 
اإلى مزيد من الفحو�صات؟

م��ن �لمه��م �أن تح�سر ف��ي �لموعد. وذلك لأن �لأطفال �لذين يعانون من �سعف 
�ل�سمع ي�ستجيبون عادة لبع�ص �لأ�سو�ت. و�إذ� كان طفلك م�سابا ب�سعف �ل�سمع، 

فمن �لمهم �كت�ساف ذلك باأ�سرع ما يمكن.

ما هي الفحو�صات التي �صيقومون باإجرائها في عيادة ال�صمع؟
�لفحو�سات �لتي يتم �إجر�وؤها في عيادة �ل�سمع �ستكون م�سابهة لتلك �لم�ستخدمة 
لفح�ص �س��مع طفلك، �إل �أنها تعطي مزيد� من �لمعلومات ب�س��اأن حالة �ل�س��مع 

لدى طفلك. وعادة ما يخ�سع طفلك لهذه �لفحو�سات �أثناء نومه �أو �سكونه.
(OAE) فح�ص �لنبعاثات �ل�سمعية �لأذنية  1

•  يقوم �أخ�سائي �ل�سمع بو�سع �سماعة �أذن �سغيرة وناعمة في �لجزء 
�لخارجي لأذن طفلك.

تر�سل هذه �ل�سماعة �أ�سو�ت نقر �إلى �لأذن.  •
•  وعند و�سول �سوت لالأذن، عادة ما ُي�سدر �لجزء �لد�خلي منها 

�لمعروف با�سم �لقوقعة �سدًى لهذ� �ل�سوت.
ويمكن لجهاز �لفح�ص �لتقاط ذلك �ل�سدى.  •

(ABR) فح�ص ��ستجابة جذع �لمخ �لإلكتروني  2
•  يقوم �أخ�سائي �ل�سمع بو�سع م�ست�سعر�ت �سغيرة على ر�أ�ص طفلك.

•  يتم و�سع �ل�سماعات على �أذن طفلك وت�سغيل �سل�سلة من �أ�سو�ت �لنقر.
•  يقوم �لكمبيوتر بقيا�ص مدى ��ستجابة �أذن طفلك لل�سوت.



�سفحة 4

ي�ستغرق �لموعد عادة من �ساعة �إلى �ساعتين. وهذ� ي�سمل �لوقت �لالزم لتهدئة 
طفلك. ل ت�سبب �لفحو�سات �ألم �أو �إزعاج لطفلك. و�سوف تتمكن من �لبقاء مع 

طفلك �أثناء �إجر�ء �لفحو�سات.

ماذا �صيحدث بعد انتهاء الفحو�صات؟
�سيخبرك �أخ�سائي �ل�سمع بموعد ظهور نتائج �لفحو�سات. وفي بع�ص �لأحيان 
يكون من �لالزم تكر�ر هذ� �لفح�ص في تاريخ لحق. بعد ح�سولك على �لنتائج 

�سوف تتمكن عيادة �ل�سمع من تف�سيرها لك.
�إذ� كان��ت لدي��ك �أي��ة مخاوف ب�س��اأن �لنتائ��ج، �أو كان لديك �أية �أ�س��ئلة، فات�سل 

بعيادة �ل�سمع. توجد بيانات �لت�سال بظهر هذ� �لكتيب.

ماذا يحدث اإذا �صجلت الفحو�صات ا�صتجابة قوية من اأذني طفلي؟
يعني ذلك �أنه من غير �لمرجح �إ�سابة طفلك ب�سعف �ل�سمع. ومن �لو�رد �أن ُي�ساب 

�لأطفال ب�سعف �ل�سمع فيما بعد، ولذ� نن�سح بفح�ص حا�سة �ل�سمع لدى طفلك 
ف��ي مر�ح��ل �لنم��و �لمختلفة. بعد �نتهاء فح�ص �ل�س��مع �س��وف نعطي��ك قائمتين 

بالأ�سو�ت �لتي يفتر�ص �أن يتفاعل معها طفلك، و�أنو�ع �لأ�سو�ت �لتي يفتر�ص 
�أن ت�سدر منهم �أثناء �لنمو. 

و�إذ� كانت لديك �أية مخاوف متعلقة بطفلك، فناق�سها مع ممر�سة �ل�سحة �لعامة 
�أو �لممار�ص �لعام )طبيب عائلتك(. يمكن فح�ص �سمع طفلك في �أي �سن.



�سفحة 5

ماذا اإذا لم ت�صجل الفحو�صات ا�صتجابة قوية من اإحدى اأذني 
طفلي اأو من كلتيهما؟

�إذ� حدث ذلك �سيقوم �أخ�سائي �ل�سمع بتو�سيح مفاد تلك �لنتائج لك. قد يتعين 
�إجر�ء �لمزيد من �لفحو�سات قبل �إطالعك على حالة حا�سة �ل�سمع لدى طفلك. 
توجد �أنو�ع مختلفة وم�س��تويات متعددة ل�سعف �ل�س��مع. وت�س��اعد �لفحو�سات 
�لت��ي تت��م في �لعيادة �أخ�سائي �ل�س��مع على �إمد�دك �أنت وطفلك بالدعم �لالئق 

و�لمعلومات �ل�سحيحة.

اأين يمكنني الح�صول على مزيد من المعلومات؟
�إذ� �أردت معرفة �لمزيد من �لمعلومات ب�ساأن فح�ص �ل�سمع لدى طفلك، يمكنك 
�لتو��س��ل م��ع برنامج فح�ص �ل�س��مع لحديثي �لولدة با�س��تخد�م رقم �لهاتف 

وبيانات �لت�سال �لمدونة على ظهر هذ� �لكتيب.



 تم تقديم هذ� �لمحتوى بمعرفة برنامج فح�ص �ل�سمع لحديثي �لولدة/
لجنة �لفح�ص �لوطني، �لمملكة �لمتحدة




