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العنوان:

موعد فحص السمع 

ِمرفق الخدمات السمعية:

رقم الهاتف:

التاريخ والوقت:

يف حال لن تتمكنوا من الحضور إىل املوعد، قوموا بإبالغ أخصايئ السمع 

الخاص بكم بأرسع وقت ممكن قبل املوعد املحدد إللغائه أو لتحديد 

موعد آخر.

أفضل وقت إلجراء اختبار لألطفال هو عندما يكونون صغاراً جًدا )ألنهم 

ينامون بشكل أفضل(. ينبغي تجنب تأخري املواعيد قدر اإلمكان.

إذا أظهرت االختبارات بأّن طفلكم غري مصاب بفقدان السمع، ال زال من املهم 

مراقبة سمع طفلكم.

قد يكون لدى بعض األطفال عوامل خطورة تعرّضهم الحتامل اإلصابة بفقدان 

السمع مع تقدمهم يف السن. سيخربكم أخصايئ السمع إذا كان هذا هو الحال 

بالنسبة لطفلكم وسيتخذ اإلجراءات الالزمة، إذا لزم األمر، إلجراء اختبار سمع آخر 

لطفلكم يف وقت ما قبل عيد ميالده األول.

وعىل الرغم من أّن عدًدا ضئيالً فقط من األطفال الذين يعانون من عوامل 

الخطورة يصابون بفقدان السمع، ال يزال من املهم أن يخضع طفلكم الختبارات 

سمع إضافية إذا أويص بذلك.

تقدم خدمة دعم األرسة املرتبطة بفقدان السمع يف كوينزالند )QHLFSS( الدعم 

لعائالت األطفال املصابي بفقدان سمع دائم. إذا تبّي بأّن طفلكم يعاين من فقدان 

دائم للسمع، سيقوم ميّس الدعم األرسي باالتصال بكم، وسيكون مستعداً للعمل 

معكم ومع عائلتكم لفرتة طويلة.

هذه الخدمة مجانية لجميع العائالت. يف حال مل تسمعوا من QHLFSS ، ميكنكم 

االتصال بالخدمة عىل الرقم075 352 1800.

يف حال مل تحصلوا عىل موعد لرؤية أخصايئ السمع يف غضون أسبوع واحد 

من فحص السمع الثاين لطفلكم، يرجى االتصال مبِرفق الخدمات السمعية 

الذي ستذهبون إليه، أو بخدمة QHLFSS عىل الرقم 075 352 1800.
يهيئ الكشف املبكر عن حاالت فقدان السمع الفرصة املثىل لتنمية 

مهارات الكالم ولغة طفلكم وتعلمه املستقبيل.

تذكروا بأنّه من املمكن إجراء اختبار لسمع األطفال يف أي عمر. إذا 

كانت لديكم مخاوف بشأن سمع طفلكم، اتصلوا بطبيبكم إلحالتكم 

إىل أخصايئ السمع لفحص سمع طفلكم.

سيزودكم القائم بفحص السمع بتفاصيل مرافق الخدمات السمعية 

املوجودة يف منطقتكم.

تقوم مرافق الخدمات السمعية العامة بإجراء اختبارات السمع مجانًا 

لألطفال املؤهلي للحصول عىل بطاقة الرعاية الطبية “املديكري”. هذه 

الخدمة متاحة لجميع األطفال، بغض النظر عام إذا كانوا قد ولدوا يف 

مستشفى عام أو خاص.

إذا اخرتتم الذهاب إىل أخصايئ سمع خاص، يجب أن تدركوا بأنّه ستكون 

هناك تكاليف مرتتبة عىل االختبار وستحتاجون لالتصال بالخدمة ملناقشة 

هذا األمر.

كم ستكون تكلفة املوعد؟

ماذا لو لن نتمكن من الحضور إىل املوعد؟

)QHLFSS( خدمة دعم األرسة املرتبطة بفقدان السمع يف كوينزالند

ماذا لو مل يكن طفيل مصاباً بفقدان السمع؟

كيف تعرفون بأنني أسمعكم؟

Your Baby’s
Audiology

Hearing Test
فحص سمع طفلكم لدى أخصايئ السمع

لقد متت إحالة طفلكم إىل أخصايئ السمع إلجراء مزيد من 

اختبارات السمع.

يرشح لكم هذا الكتّيب سبب إحالة طفلكم وما الذي 

سيتضمنه ذلك.
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لقد جاءت النتيجة “باإلحالة” لكال فحيص السمع الذين حصل 

عليهام طفلكم. وهذا يعني بأّن الفحص مل يتمكن من استبعاد 

احتامل إصابته بفقدان السمع وطفلكم بحاجة للخضوع ملزيد من 

اختبارات السمع من قبل أخصايئ السمع.

هناك عدد من األسباب وراء حصول طفلكم عىل نتيجة “اإلحالة” 

خالل فحص السمع. قد يكون طفلكم:

مصاباً بفقدان سمع دائم؛	 

مصاباً بفقدان سمع مؤقت نتيجة وجود سوائل أو انسداد مؤقت 	 

يف األذن بعد والدته وقد أثّر ذلك عىل سمعه يف وقت إجراء فحص 

السمع؛

عدم هدوء الطفل أثناء إجراء فحيص السمع، أو	 

وجود ضوضاء خلفية أثناء الفحوصات.	 

سيقوم أخصايئ السمع بإجراء عدد من االختبارات املختلفة. 

سيفحص كل اختبار من االختبارات أجزاء مختلفة من الجهاز 

السمعي لطفلكم، وسيرشح لكم أخصايئ السمع خالل املوعد كل 

اختبار من االختبارات.

أخصايئ السمع هو خبري مختص بالسمعيات ممن ميتلك املهارات 

واملعدات الالزمة إلجراء اختبارات سمعية مفصلة )اختبارات سمعية 

تشخيصية(.

تعمل اختبارات السمع التشخيصية عىل اكتشاف ما إذا كان الطفل 

يسمع بشكل طبيعي أو هو مصاب بفقدان السمع. إذا كان الطفل مصاباً 

بفقدان السمع، ستُظهر االختبارات التشخيصية:

ما إذا كان ذلك مؤقتاً أو دامئاً	 

مستوى أو درجة فقدان السمع )ويرتاوح ذلك من فقدان خفيف إىل 	 

كيل(

ما إذا كان فقدان السمع يف إحدى األذني أم يف كليهام.	 

غالبًا ما يتطلب األمر حضور أكرث من موعد واحد للحصول عىل جميع 

املعلومات املتعلقة بسمع طفلكم.

يجب أن يخضع األطفال الذين حصلوا عىل نتيجة “اإلحالة” يف كلتا األذني 

للفحص يف غضون أسبوعي من خضوعهم للفحص الثاين. ويجب أن يخضع 

األطفال الذين حصلوا عىل نتيجة “اإلحالة” يف أذن واحدة للفحص يف غضون 6 

أسابيع من خضوعهم للفحص الثاين.

يختلف ذلك من طفل آلخر، ولكن قد يستغرق كل موعد 3 ساعات كحّد 

أقىص. ال يحتاج معظم األطفال إىل هذا املقدار من الوقت، ولكن من األفضل 

إتاحة نصف يوم من باب االحتياط.

 سيتصل أخصايئ السمع بكم أو يرسل لكم معلومات حول كيفية إعداد طفلكم 

لالختبار.

فمن شأن إعداد الطفل أن يساعد يف عملية االختبار. يحتاج طفلكم للوصول 

إىل املوعد مستيقظًا، ولكن متعباً وجاهزاً للنوم. 

وذلك ألنّه يتّم إجراء معظم 

االختبارات أثناء نوم طفلكم، 

ألّن الحركة تتداخل مع 

االختبار.

من األهمية أن تتصلوا بأخصايئ السمع قبل اليوم املحدد للموعد إذا مل تحصلوا 

عىل معلومات اإلعداد أو إذا مل تكونوا متأكدين مام يجب عليكم فعله.

سيناقش أخصايئ السمع الخاص بكم نتائج اختبارات السمع معكم خالل كل 

موعد.

إذا كان طفلكم مصاباً بفقدان مؤقت للسمع، سيطلب أخصايئ السمع 

رؤيته مجدداً ملراقبة سمعه. يف حال مل يتحسن فقدان السمع املؤقت، 

سينصحكم أخصايئ السمع بأن تعرضوا طفلكم عىل أخصايئ أنف وأذن 

.)ENT( وحنجرة

إذا كان طفلكم مصاباً بفقدان دائم للسمع، سيقوم أخصايئ السمع بإحالته 

إىل بعض أو كل ما ييل:

عيادة السمع املختصة مبرحلة الطفولة	 

أخصايئ أنف وأذن وحنجرة	 

طبيب أطفال	 

مؤسسة السمع األسرتالية )لرتكيب ُمعينة سمعية(	 

 	)QHLFSS( خدمة دعم األرسة املرتبطة بفقدان السمع يف كوينزالند

خدمات متخصصة أخرى حسب الحاجة.	 

ال تؤذي أو ترض االختبارات طفلكم 

بأي شكل من األشكال

ملاذا متت إحالة طفيل إىل أخصايئ السمع؟ متى يحتاج طفيل للخضوع لالختبار؟

كم يستغرق الفحص من الوقت؟

كيف ميكنني إعداد طفيل للفحوصات؟

متى أعرف النتائج؟

ما هي النتائج املحتملة الختبارات السمع التشخيصية 

لطفيل؟

ماذا لو كان طفيل مصاباً بفقدان السمع؟

من هو أخصايئ السمع؟

ما هي اختبارات السمع التشخيصية؟

ماذا يحدث خالل االختبارات؟

من بي كل 10 أطفال تّم فحصهم من قبل أخصايئ 

السمع ...

تبّي بأّن حوايل 5 

منهم يتمتعون بسمع 

طبيعي ...

وحوايل 4 منهم كانوا 

مصابي بفقدان سمع 

مؤقت...

تبّي بأّن طفل واحد 

منهم كان يعاين من 

فقدان دائم للسمع يف 

إحدى األذني أو كليهام.


