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فح�ص �سمع طفلك
�سنقوم بفح�ص روتيني ل�سمع طفلك قبل مغادرته للم�ست�سفى. 
وُي�ستخدم في هذا الفح�ص طرًقا �سريعة وب�سيطة للتحقق من 

حا�سة ال�سمع لدى جميع االأطفال حديثي الوالدة.

لماذا يخ�سع طفلي لفح�ص ال�سمع؟
من بين كل 1000 طفل مولود، يعاني طفل اأو اثنين من �سعف ال�سمع باإحدى 

االأذنين اأو كلتيهما. لي�ص من ال�سهل ت�سخي�ص اأحد االأطفال ال�سغار باأنه يعاني 
من �سعف ال�سمع. ويتيح اختبار فح�ص ال�سمع هذا الت�سخي�ص المبكر للأطفال 
الذين يعانون من �سعف ال�سمع. من المعروف اأن الت�سخي�ص المبكر له اأثر هام 
في تطور حالة الطفل. كما اأنه يتيح تقديم الدعم والمعلومات اللزمة للوالدين 

في مرحلة مبكرة.

ال يعاني اأي فرد في عائلتي من �سعف ال�سمع. هل ال يزال 
على طفلي الخ�سوع لفح�ص ال�سمع؟

نعم. من المهم فح�ص جميع االأطفال. حيث ُيولد معظم االأطفال الذين يعانون 
من �سعف ال�سمع لعائلت لي�ص لها تاريخ بخ�سو�ص �سعف ال�سمع.

هل �سيكون فح�ص ال�سمع موؤلما لطفلي؟
 ال. لي�ص موؤلما ولي�ص مزعجا. عادة ما يتم اإجراء الفح�ص لطفلك اأثناء نومه 

اأو �سكونه.

ما هي خطوات فح�ص ال�سمع؟
•  يقوم اأخ�سائي فح�ص �سمع مدّرب باختبار فح�ص ال�سمع.

.(AOAE) ُيطلق على هذا االختبار ا�سم االنبعاثات ال�سمعية االأذنية االإلكتروني  •
•  ال ي�ستغرق فح�ص AOAE �سوى دقائق معدودة. يمكنك البقاء مع طفلك اأثناء 

اإجراء الفح�ص.
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•  يقوم اأخ�سائي الفح�ص بو�سع �سماعة اأذن �سغيرة وناعمة في الجزء 
الخارجي الأذن طفلك. يتم اإر�سال اأ�سوات نقر اإلى داخل االأذن.

•  وعند و�سول �سوت للأذن، عادة ما ُي�سدر الجزء الداخلي منها المعروف 
با�سم القوقعة �سدًى لهذا ال�سوت.

ويمكن لجهاز الفح�ص التقاط ذلك ال�سدى.  •
متى �ساأح�سل على نتائج فح�ص ال�سمع؟

�سنبلغك بالنتائج في توقيت اإجراء فح�ص ال�سمع. اإذا كان لديك اأي مخاوف اأو 
ا�ستف�س��ارات ب�س��اأن نتيج��ة طفلك، يرج��ى التوا�سل مع ببرنامج فح�ص ال�س��مع 

لحديثي الوالدة. رقم الهاتف مدون على ظهر هذا الكتيب.

يحتاج بع�ص االأطفال اإلى اإجراء فح�ص ثاٍن 
لل�سمع

لماذا يحتاج طفلي اإلى اإجراء اختبار ثان لفح�ص ال�سمع؟
يحت��اج العدي��د م��ن االأطفال اإلى اإجراء فح�ص ثان لل�س��مع نظرا لعدم �سدور 
ا�س��تجابة وا�سح��ة م��ن كلتا اإذني الطفل خ��لل الفح�ص االأول. ال يعني ذلك 

بال�س��رورة اأن طفلك م�ساب ب�سعف ال�س��مع.
بخلف �سعف ال�سمع، توجد بع�ص االأ�سباب االأخرى المحتملة الإجراء فح�ص 

ثان لل�سمع وهي:
•  ا�سطراب طفلك اأثناء اإجراء الفح�ص.

•  وجود �سو�ساء محيطة اأثناء اإجراء الفح�ص.
•  ربما يعاني طفلك من وجود �سوائل اأو ان�سداد موؤقت باالأذن بعد الوالدة. يعد 

ذلك اأمرا طبيعيا و�سيختفي بمرور الوقت.
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اأين يتم اإجراء الفح�ص الثاني؟
عادة ما يتم اإجراء الفح�ص الثاني لطفلك قبل مغادرته للم�ست�سفى. 

كيف يتم اإجراء الفح�ص الثاني لل�سمع؟
قد يكون الفح�ص الثاني لل�سمع مطابقا للفح�ص االأول، اأال وهو فح�ص 

 AOAE ال ي�ستغرق فح�ص .(AOAE) االنبعاثات ال�سمعية االأذنية االإلكتروني
�سوى دقائق معدودة.

وقد يخ�سع طفلك اأي�سا لنوع اآخر من الفح�ص. ويعرف ذلك بفح�ص ا�ستجابة 
.(AABR) جذع المخ االإلكتروني

•  يقوم اأخ�سائي الفح�ص بو�سع ثلثة م�ست�سعرات �سغيرة على راأ�ص وعنق 
طفلك.

•  يتم و�سع �سماعات اأذن ناعمة، م�سممة خ�سي�سا للأطفال الر�سع، على 
اأذني طفلك وت�سغيل �سل�سلة من اأ�سوات النقر.

يبلغنا جهاز اختبار ال�سمع بمدى ا�ستجابة اأذني طفلك لل�سوت.  •
ي�ستغرق فح�ص AABR مدة تتراوح من 5 اإلى 30 دقيقة.  •

يمكنك البقاء مع طفلك اأثناء اإجراء الفح�ص.ال ي�سبب اأي من الفح�سين األما اأو 
اإزعاجا لطفلك. وعادة ما يخ�سع طفلك لهما اأثناء نومه اأو �سكونه.

ما الذي يمكنني عمله لتح�سير طفلي للفح�ص الثاني؟
ي�سهل اإجراء الفح�ص عندما يكون طفلك نائما. فل داعي للقلق ب�ساأن ا�سطراب 
طفل��ك، .حي��ث يتفهم اأخ�سائي فح�ص ال�س��مع �سعوبة و�سول طفل �سغير اإلى 

مرحلة النوم. قد
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ت�ساهم الخطوات االآتية في �سكون طفلك اأثناء الفح�ص: 

اإر�ساع الطفل قبل اإجراء الفح�ص بزمن ق�سير، اإن اأمكن.  •
الحر�ص على اإح�سار االأ�سياء المطلوبة لجعل طفلك مرتاحا و�سعيدا.  •

يبدو اأن طفلي ي�ستجيب لل�سوت. هل ال يزال على طفلي اإجراء 
اختبار ثان لفح�ص ال�سمع؟

عادة ما يتبين اأن اأغلب االأطفال ال يعانون من �سعف ال�سمع بعد الفح�ص الثاني، 
لك��ن ذل��ك ال ينف��ي االأهمي��ة البالغة لخ�س��وع طفلك للفح���ص الثاني، وذلك الأن 
االأطفال الذين يعانون من �سعف ال�سمع ي�ستجيبون عادة لبع�ص االأ�سوات. واإذا 

كان طفلك م�سابا ب�سعف ال�سمع، فمن المهم اكت�ساف ذلك باأ�سرع ما يمكن.

ماذا تعني النتائج في حالة اإظهار الفح�ص الثاني ال�ستجابة 
وا�سحة من اأذني طفلي؟

يعني ذلك اأنه من غير المرجح اإ�سابة طفلك ب�سعف ال�سمع. تذكر اأنه من الوارد 
اأن ي�ساب االأطفال ب�سعف ال�سمع فيما بعد، ولذا نن�سح بفح�ص حا�سة ال�سمع 

لدى طفلك في مراحل النمو المختلفة.
بع��د انتهاء فح�ص ال�س��مع �س��وف نعطيك قائمتي��ن باالأ�سوات التي يفتر�ص اأن 
يتفاعل معها طفلك، واأنواع االأ�سوات التي يفتر�ص اأن ت�سدر منهه اأثناء النمو. 
واإذا كانت لديك اأية مخاوف متعلقة بطفلك، فناق�سها مع ممر�سة ال�سحة العامة 

اأو الممار�ص العام )طبيب عائلتك(. يمكن فح�ص �سمع طفلك في اأي �سن.
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ماذا يحدث اإذا لم يتبين من الفح�ص الثاني ا�ستجابة وا�سحة 
من اإحدى اأذني طفلي اأو من كلتيهما؟

اإذا لم يتبين من الفح�ص الثاني وجود ا�ستجابة وا�سحة من اإحدى اأذني طفلك 
اأو من كلتيهما، �سيتم تحويلك اإلى عيادة ال�سمع. في عيادة ال�سمع، �سيتم اإجراء 
فحو�سات خا�سة لقيا�ص م�ستوى ال�سمع لدى طفلك. نكرر، عادة ما يحدث ذلك 

وال يعني بال�سرورة اأن طفلك يعاني من �سعف ال�سمع.
توجد عدة اأ�سباب محتملة لعدم ت�سجيل الفح�ص الثاني ا�ستجابة وا�سحة من 

اإحدى اأذني طفلك اأو من كلتيهما. و�سيعطيك اإجراء مزيد من الفحو�سات بوا�سطة 
اأخ�سائي ال�سمع )�سخ�ص متخ�س�ص في ال�سمع( �سورة اأف�سل عن حالة ال�سمع 

لدى طفلك.
�سوف نعطيك ن�سرة مطبوعة مو�سح بها طريقة القيام بذلك.

ما هي احتمالية اإ�سابة طفلي ب�سعف ال�سمع اإذا لم ي�سجل 
الفح�ص الثاني ا�ستجابة وا�سحة؟

ي�سجل اأغلب االأطفال ا�ستجابات وا�سحة خلل الفح�ص الثاني وخلل الفحو�سات 
االإ�سافية بوا�سطة اأخ�سائي ال�سمع. وعلى الرغم من ذلك، توجد بالطبع اإحتمالية 

اإ�سابة طفلك ب�سعف ال�سمع.
على ال�سعيد المحلي، قد يعاني طفل واحد من بين 25 طفل تقريبا لم ي�سجل 
الفح���ص الثان��ي لهم ا�س��تجابة وا�سحة، من �سعف ال�س��مع باإحدى االأذنين اأو 
بكلتيهما. واإذا تبين معاناة طفلك من �سعف ال�سمع، �سيح�سل كل منكما على 

الن�سائح والدعم من البداية.

اأين يمكنني الح�سول على مزيد من المعلومات؟
اإذا اأردت الح�س��ول عل��ى مزيد من المعلومات بخ�سو�ص فح�ص ال�س��مع لطفلك، 

يمكنك التوا�سل مع برنامج فح�ص ال�سمع لحديثي الوالدة با�ستخدام رقم الهاتف 
وبيانات االت�سال المدونة على ظهر هذا الكتيب.
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 تم تقديم هذا المحتوى بمعرفة برنامج فح�ص ال�سمع لحديثي الوالدة/
لجنة الفح�ص الوطني، المملكة المتحدة


