زيارة طفلك �إلى
عيادة الأذن
(عيادة ال�سمع)

تم تحويل طفلك �إلى عيادة الأذن (عيادة ال�سمع) لمزيد من فحو�صات
ال�سمع .هذه العيادة متخ�ص�صة في ال�سمع وبها �أجهزة خا�صة ب�إمكانها
فح�ص حا�سة ال�سمع لدى طفلك .يو�ضح هذا الكتيب �أ�سباب الحاجة
�إلى تلك الأجهزة وطريقة ا�ستخدامها.

يقوم �أخ�صائي ال�سمع (�شخ�ص متخ�ص�ص في ال�سمع) ب�إجراء اختبار ال�سمع
في عيادة ال�سمع ،وهو ما �سيعطيك مزيدا من المعلومات ب�ش�أن حا�سة ال�سمع
لدى طفلك.
الفح�ص المبكر يعني �أنه في حالة معاناة الطفل من �ضعف ال�سمع� ،سيتمكن
الوالدين من معرفة ذلك والطفل في �سن �صغيرة جدا .ومن المعروف �أن لذلك
�أثر مهم في تطور حالة الطفل.
وم��ن �ش��أنه �أي�ض��ا ح�صول الوالدين عل��ى المعلومات والدع��م الالزمين في
مرحلة مبكرة.

�صفحة 1

لماذا يحتاج طفلي �إلى مزيد من الفحو�صات؟

يحتاج العديد من الأطفال �إلى مزيد من الفحو�صات نظرا لعدم �إظهار فح�ص
ال�س��مع الأول ال�س��تجابة وا�ضحة ب�إحدى الأذنين �أو بكلتيهما .ويعد ذلك �أمرا
�ش��ائعا وقد يحدث ب�س��بب عدة �أ�ش��ياء لي���س لها عالقة ب�ضعف ال�سمع.
• ربما يكون طفلك قد حدث له ا�ضطراب �أثناء �إجراء الفح�ص.
• �أو قد تكون هناك �سوائل �أو ان�سداد م�ؤقت ب�أذن طفلك بعد الوالدة.
•	وربم��ا كان��ت هن��اك الكثير من ال�ضو�ضاء المحيط��ة في الغرفة التي جرى
فيها الفح�ص.
الخ�ضوع للمزيد من الفحو�صات ال يعني ذلك بال�ضرورة �أن طفلك م�صاب
ب�ضعف ال�سمع.

ما هي احتمالية �إ�صابة طفلي ب�ضعف ال�سمع؟

�س��وف يتبي��ن ع��دم معاناة غالبية الأطفال الذين خ�ضع��وا للفح�ص في عيادة
ال�س��مع من �ضعف ال�سمع.
وعل��ى الرغ��م من ذلك ،توج��د بالطبع �إحتمالي��ة �إ�صابة طفلك ب�ضعف ال�س��مع.
ب�صف��ة عام��ة ،يعان��ي طف��ل �أو اثنين تقريبا من بي��ن كل  1000طفل مولود من
�ضعف ال�س��مع ب�إحدى الأذنين �أو كلتيها.
االكت�ش��اف المبك��ر لذل��ك يعن��ي ح�صولكما �أنت وطفلك عل��ى الن�صائح والدعم
الالزمين من البداية.

�صفحة 2

يبدو �أن طفلي ي�ستجيب لل�صوت .هل يحتاج طفلي للخ�ضوع
�إلى مزيد من الفحو�صات؟

م��ن المه��م �أن تح�ضر ف��ي الموعد .وذلك لأن الأطفال الذين يعانون من �ضعف
ال�سمع ي�ستجيبون عادة لبع�ض الأ�صوات .و�إذا كان طفلك م�صابا ب�ضعف ال�سمع،
فمن المهم اكت�شاف ذلك ب�أ�سرع ما يمكن.

ما هي الفحو�صات التي �سيقومون ب�إجرائها في عيادة ال�سمع؟

الفحو�صات التي يتم �إجرا�ؤها في عيادة ال�سمع �ستكون م�شابهة لتلك الم�ستخدمة
لفح�ص �س��مع طفلك� ،إال �أنها تعطي مزيدا من المعلومات ب�ش��أن حالة ال�س��مع
لدى طفلك .وعادة ما يخ�ضع طفلك لهذه الفحو�صات �أثناء نومه �أو �سكونه.
 1فح�ص االنبعاثات ال�سمعية الأذنية )(OAE
•	يقوم �أخ�صائي ال�سمع بو�ضع �سماعة �أذن �صغيرة وناعمة في الجزء
الخارجي لأذن طفلك.
• تر�سل هذه ال�سماعة �أ�صوات نقر �إلى الأذن.
•	وعند و�صول �صوت للأذن ،عادة ما ُي�صدر الجزء الداخلي منها
�صدى لهذا ال�صوت.
المعروف با�سم القوقعة
ً
• ويمكن لجهاز الفح�ص التقاط ذلك ال�صدى.
 2فح�ص ا�ستجابة جذع المخ الإلكتروني )(ABR
•	يقوم �أخ�صائي ال�سمع بو�ضع م�ست�شعرات �صغيرة على ر�أ�س طفلك.
•	يتم و�ضع ال�سماعات على �أذن طفلك وت�شغيل �سل�سلة من �أ�صوات النقر.
•	يقوم الكمبيوتر بقيا�س مدى ا�ستجابة �أذن طفلك لل�صوت.

�صفحة 3

ي�ستغرق الموعد عادة من �ساعة �إلى �ساعتين .وهذا ي�شمل الوقت الالزم لتهدئة
طفلك .ال ت�سبب الفحو�صات �ألم �أو �إزعاج لطفلك .و�سوف تتمكن من البقاء مع
طفلك �أثناء �إجراء الفحو�صات.

ماذا �سيحدث بعد انتهاء الفحو�صات؟

�سيخبرك �أخ�صائي ال�سمع بموعد ظهور نتائج الفحو�صات .وفي بع�ض الأحيان
يكون من الالزم تكرار هذا الفح�ص في تاريخ الحق .بعد ح�صولك على النتائج
�سوف تتمكن عيادة ال�سمع من تف�سيرها لك.
�إذا كان��ت لدي��ك �أي��ة مخاوف ب�ش��أن النتائ��ج� ،أو كان لديك �أية �أ�س��ئلة ،فات�صل
بعيادة ال�سمع .توجد بيانات االت�صال بظهر هذا الكتيب.

ماذا يحدث �إذا �سجلت الفحو�صات ا�ستجابة قوية من �أذني طفلي؟

يعني ذلك �أنه من غير المرجح �إ�صابة طفلك ب�ضعف ال�سمع .ومن الوارد �أن ُي�صاب
الأطفال ب�ضعف ال�سمع فيما بعد ،ولذا نن�صح بفح�ص حا�سة ال�سمع لدى طفلك
ف��ي مراح��ل النم��و المختلفة .بعد انتهاء فح�ص ال�س��مع �س��وف نعطي��ك قائمتين
بالأ�صوات التي يفتر�ض �أن يتفاعل معها طفلك ،و�أنواع الأ�صوات التي يفتر�ض
�أن ت�صدر منهم �أثناء النمو.
و�إذا كانت لديك �أية مخاوف متعلقة بطفلك ،فناق�شها مع ممر�ضة ال�صحة العامة
�أو الممار�س العام (طبيب عائلتك) .يمكن فح�ص �سمع طفلك في �أي �سن.

�صفحة 4

ماذا �إذا لم ت�سجل الفحو�صات ا�ستجابة قوية من �إحدى �أذني
طفلي �أو من كلتيهما؟

�إذا حدث ذلك �سيقوم �أخ�صائي ال�سمع بتو�ضيح مفاد تلك النتائج لك .قد يتعين
�إجراء المزيد من الفحو�صات قبل �إطالعك على حالة حا�سة ال�سمع لدى طفلك.
توجد �أنواع مختلفة وم�س��تويات متعددة ل�ضعف ال�س��مع .وت�س��اعد الفحو�صات
الت��ي تت��م في العيادة �أخ�صائي ال�س��مع على �إمدادك �أنت وطفلك بالدعم الالئق
والمعلومات ال�صحيحة.

�أين يمكنني الح�صول على مزيد من المعلومات؟
�إذا �أردت معرفة المزيد من المعلومات ب�ش�أن فح�ص ال�سمع لدى طفلك ،يمكنك
التوا�ص��ل م��ع برنامج فح�ص ال�س��مع لحديثي الوالدة با�س��تخدام رقم الهاتف
وبيانات االت�صال المدونة على ظهر هذا الكتيب.

�صفحة 5

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

