
 فح�ص ال�سمع 
الخا�ص بطفلك

)NICU( للأطفال الذين خ�سعو لعناية خا�سة اأو مركزة





فح�ص �سمع طفلك
�س��يخ�سع طفل��ك لع��دد م��ن الفحو�سات الطبية خلل الأ�س��ابيع 

الأول��ى من ولدته. و�س��وف ت�س��مل تلك الفحو�س��ات على فح�ص 
ال�سمع. ي�ستخدم الفح�ص طريقتين ب�سيطتين لفح�ص �سمع طفلك حديث 

الولدة.

لماذا يخ�سع طفلي لفح�ص ال�سمع؟
يعاني حوالي ثلثة من كل 1000 طفل حديث الولدة ممن ق�سوا يومين كاملين 
على الأقل في وحدة عناية مركزة للأطفال اأو وحدة العناية المركزة لحديثي 
الولدة من �سعف ال�سمع باإحدى الأذنين اأو بكلتيهما. لي�ص من ال�سهل ت�سخي�ص 
اأحد الأطفال ال�سغار باأنه يعاني من �سعف ال�سمع. يتيح اختبار فح�ص ال�سمع 
ه��ذا الت�س��خي�ص المبك��ر لهوؤلء للأطفال الذين يعانون من �سعف ال�س��مع. 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.

هل توجد م�سادر خطورة محتملة تعرّ�ص طفلي ل�سعف ال�سمع؟
توجد بع�ص العنا�سر المعروفة التي قد يتعر�ص طفلك ب�سببها لفقدان ال�سمع.

وهي مو�سحة فيما يلي:
احتياج طفلك للعناية الخا�سة اأو المركزة في مراحل ولدته المبكرة.  •

•  بع�ص الحالت الطبية. يمكن ا�ست�سارة اأخ�سائي الأطفال )طبيب الأطفال( 
لمزيد من المعلومات ب�ساأن تلك الحالت.

•  تعر�ص اأفراد اآخرون لعائلة طفلك، بما في ذلك الأجداد والأعمام والعمات 
لحالة �سعف ال�سمع منذ الولدة اأو الطفولةالمبكرة.
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اأين ومتى يتم الفح�ص؟
يمكن اإجراء الفح�ص عادة قبل مغادرة طفلك للم�ست�سفى. اإذا تعذر ذلك، �سوف 

نت�سل بك لمعرفة متى واأين يمكن القيام به، بح�سب موافقتك.

هل �سيكون فح�ص ال�سمع موؤلما لطفلي؟
ل. 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. توجد طريقتان 

رئي�سيتان لفح�ص �سمع طفلك:
(AOAE) فح�ص النبعاثات ال�سمعية الأذنية الإلكتروني  1

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

•  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.  •

(AABR) فح�ص ا�ستجابة جذع المخ الإلكتروني  2
•  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.
•  يقوم جهاز الفح�ص بقيا�ص مدى ا�ستجابة اأذني طفلك لل�سوت.
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يتميز كل الفح�سين بال�سهولة الفائقة والأمان التام. يمكنك البقاء مع طفلك 
اأثناء اإجراء فحو�سات ال�سمع. اإذا كان طفلك موجودا في وحدة عناية مركزة 

للأطفال اأو وحدة العناية المركزة لحديثي الولدة (NICU) ولم تتمكن من 
زيارتنا اأثناء النهار، يمكنك اختيار اإجراء الختبار واأنت غير متواجد.

متى �ساأح�سل على نتائج فح�ص ال�سمع؟
•  اإذا ح�سرت فح�ص ال�سمع، �سوف نبلغك بالنتائج على الفور.

•  اإذا كنت موجودا وقت اإجراء الفح�ص، �سوف نبلغك بالنتائج بعد الفح�ص 
بوهلة ق�سيرة.

•  اإذا كانت لديك اأية مخاوف اأو ا�ستف�سارات ب�ساأن نتائج طفلك، يرجى التوا�سل 
م��ع برنام��ج فح�ص ال�س��مع لحديثي الولدة على رق��م الهاتف المدون على 

ظهر هذا الكتيب.

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

يعني ذلك اأنه من غير المرجح اإ�سابة طفلك ب�سعف ال�سمع. اإن برنامج فح�ص 
ال�سمع لحديثي الولدة من الطرق فائقة الموثوقية في الك�سف المبكر عن �سعف 
ال�س��مع. وم��ن الوارد اأن ُي�ساب الأطفال ب�سعف ال�س��مع فيم��ا بعد، ولذا نن�سح 

بفح�ص حا�سة ال�سمع لدى طفلك في مراحل النمو المختلفة.
بعد انتهاء فح�ص ال�سمع �سوف نعطيك قائمتين من الأ�سوات. وت�ستمل هاتان 
القائمتان على نوعية الأ�سوات التي يفتر�ص اأن يتفاعل معها طفلك واأن ت�سدر 

منه اأثناء النمو.
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يمكن الترتيب لإجراء مزيدا من الفحو�سات لطفلك حتى اإذا تبين من الفح�ص 
وجود ا�ستجابات وا�سحة. واإذا كانت لديك اأية مخاوف متعلقة بطفلك، فناق�سها 
م��ع ممر�س��ة ال�سحة العامة اأو الممار���ص العام )طبيب عائلتك(. يمكن فح�ص 

�سمع طفلك في اأي �سن.

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

عادة ما يحدث ذلك ول يعني بال�سرورة اأن طفلك يعاني من �سعف ال�سمع.
توجد عدة اأ�سباب ل�سعوبة اإجراء فح�ص ال�سمع لطفل، منها:

•  ا�سطراب طفلك اأثناء اإجراء الفح�ص.
•  وجود �سوائل اأو ان�سداد موؤقت بالأذن بعد الولدة. يعد ذلك طبيعيا و�سيزول 

بعد فترة ق�سيرة.
•  وجود �سو�ساء محيطة اأثناء اإجراء الفح�ص.

�س��وف ُيطل��ب من��ك اإح�س��ار طفلك اإل��ى عيادة الأذن )عيادة ال�س��مع( حيث يتم 
اإجراء مزيد من الفحو�سات لقيا���ص م�س��توى ال�س��مع لدى طفلك. �س��وف نعطيك 

ن�س��رة مطبوعة مو�سح به��ا طريقة القيام بذلك.
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ما هي احتمالية اإ�سابة طفلي ب�سعف ال�سمع؟
ي�سجل معظم الأطفال ا�ستجابات وا�سحة لل�سوت خلل فحو�سات ال�سمع، وفي 
جميع الفحو�سات الأخرى التي يقوم بها اأخ�سائي ال�سمع )�سخ�ص متخ�س�ص 

في ال�سمع(. وعلى الرغم من ذلك، توجد بالطبع اإحتمالية اإ�سابة طفلك ب�سعف 
ال�سمع.يعاني حوالي ثلثة من كل 1000 طفل ق�سى يومين كاملين على الأقل 

في العناية المركزة من �سعف ال�سمع.
واإذا تبين معاناة طفلك من �سعف ال�سمع مبكرا، �سيح�سل كل منكما على 

الن�سائح والدعم اللزمين 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 الولدة با�ستخدام رقم الهاتف 

وبيانات الت�سال المدونة على ظهر هذا الكتيب.

�سفحة 5



تم تقديم هذا المحتوى بمعرفة برنامج فح�ص ال�سمع لحديثي الولدة/
لجنة الفح�ص الوطني، المملكة المتحدة


