موعد فحص السمع لطفيل

Healthy Hearing
Program
برنامج السمع الصحي

يحتاج أخصايئ السمع إىل فحص سمع طفلكم قبل أن يت ّم  12شه ًرا من
العمر ،وسيتصل بكم لتحديد موعد.

موعد فحص السمع
ِمرفق الخدمات السمعية:
العنوان:
رقم الهاتف:
جهة االتصال:
التاريخ والوقت:

كيف تعرفون بأنني أسمعكم؟

ماذا لو لن نتمكن من الحضور إىل املوعد؟
يف حال لن تتمكنوا من الحضور إىل املوعد ،قوموا بإبالغ أخصايئ السمع
الخاص بكم لرتتيب موعد آخر

Your Baby’s Follow-Up
Hearing Test
فحص السمع لطفلكم بغرض املتابعة
يتغي سمع الطفل مع مرور الوقت.
من املمكن أن ّ
يرشح هذا الكتيّب السبب يف أهمية أن يُجري بعض األطفال
اختبارا ً آخر للسمع بحلول عيد مولدهم األول ،أو قبل ذلك عند بلوغهم
 6أسابيع من العمر للكشف عن احتامل تعرضهم ملخاطر محددة.
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ماذا يحدث لو انتقلنا؟
إذا انتقلتم إىل بلدة أو مدينة أخرى ،اتصلوا بأخصايئ السمع الخاص بكم
املدرجة تفاصيله أعاله الذي بإمكانه أن يرشدكم إىل ِمرفق للخدمات
السمعية قريب منكم.
تغي عنوانكم ،يرجى إعالم
تغيت تفاصيل االتصال بكم أو ّ
إذا ّ
ِمرفق الخدمات السمعية حتى يتمكن من إبالغكم باملواعيد.
ويف حال مل يتصل بكم أخصايئ السمع عند بلوغ طفلكم سنة
واحدة من العمر ،اتصلوا أنتم بأخصايئ السمع الخاص بكم
لتحديد موعد.

القامئة املرجعية للسمع والنطق

(للمساعدة يف مراقبة سمع طفلكم)
من الوالدة إىل  3أشهر

يهدأ عند سامع أصوات أو ألفاظ مألوفة
يجفل أو يقفز عند حدوث ضوضاء مفاجئة

من  3إىل  6أشهر
يدير رأسه أو عينيه تجاه األصوات املثرية لالهتامم
يبدو عليه أنّه يستمع
يستيقظ بسهولة عىل األصوات
يبدأ يف إصدار أصوات تشبه الكالم

من  6إىل  12شهراً
يفهم كلامت بسيطة مثل “كال” و “وداعاً”
يبدأ يف تقليد أصوات الكالم
يلتفت تجاه األصوات الخافتة

من  12إىل  18شهراً
يبدو كأنّه يفهم كلامت أكرث كل أسبوع
عند الطلب منه ،يشري إىل األشخاص أو أجزاء الجسم أو األلعاب
يستجيب للتعليامت الشفهية البسيطة ،مثالً“ ،إجلس”
يقول كلمتني أو ثالث كلامت فعلية ،مثل “كرة”“ ،كلب”،
“سيارة”

من املمكن إجراء اختبار للسمع يف أي عمر .إذا مل يكن لديكم إحالة حالية إىل أحد أخصائيي السمع وأنتم قلقون بشأن سمع طفلكم ،اطلبوا من طبيب طفلكم أو
من العاملني يف العيادة املحلية إجراء إحالة لرؤية أخصايئ السمع لفحص سمعه.

السمع الصحي هو أمر بالغ األهمية لتنمية مهارات الكالم ولغة طفلكم منذ الشهور األوىل من العمر
كم يكلّف اختبار السمع؟

الخدمات السمعية التي تقدمها املؤسسات العامة هي مجانية ومتاحة لألطفال
املؤهلني للحصول عىل بطاقة الرعاية الطبية “املديكري” ،سواء ولدوا يف مستشفى
عام أو خاص .إذا اخرتتم الذهاب إىل أخصايئ سمع خاص ،ينبغي عليكم عندها
مناقشة التكاليف معه قبل موعدكم.
سيزودكم القائم بفحص السمع بتفاصيل مرافق الخدمات السمعية املوجودة يف
منطقتكم.

ماذا يحدث خالل اختبارات السمع؟

سيقوم أخصايئ السمع بإجراء عدد من اختبارات السمع لفحص أجزاء مختلفة
من الجهاز السمعي لطفلكم .سيرشح لكم خالل املوعد كل اختبار من االختبارات
باإلضافة إىل النتائج.
ستؤكد االختبارات ما إذا كان سمع طفلكم طبيعيًا أو ما إذا كان يعاين من فقدان
السمع.

لقد اجتاز طفيل فحص السمع ،ملاذا يحتاج
إىل اختبار سمع آخر؟

لدى طفلكم عامل واحد أو أكرث من عوامل الخطورة التي قد تزيد من
احتامل إصابته بفقدان السمع مع تقدمه بالعمر.
أي من عوامل الخطورة التالية ،ستت ّم مراجعة حالته
إذا كان لدى طفلكم ّ
يف غضون  6أسابيع من إجراء الفحص املسحي لسمعه:
•أعراض مرتبطة بفقدان السمع
•مشاكل يف تركيبة الرأس/الوجه البنيوية ،عىل سبيل املثال ،حنك مشقوق

ماذا لو كان طفيل مصاباً بفقدان السمع؟

إذا كان طفلكم مصاباً بفقدان مؤقت للسمع ،سيطلب أخصايئ السمع رؤيته
مجددا ً .يف حال مل يتحسن فقدان السمع املؤقت ،سينصحكم أخصايئ السمع بأن
تعرضوا طفلكم عىل أخصايئ أنف وأذن وحنجرة (.)ENT
إذا كان طفلكم مصاباً بفقدان دائم للسمع ،سيقوم أخصايئ السمع بإحالته إىل
بعض أو كل ما ييل:

يف حال وجود عامل واحد أو أكرث من عوامل الخطورة التالية ،ستت ّم
مراجعة حالة طفلكم بحلول عيد ميالده األول:
•تاريخ عائيل من حاالت فقدان السمع الدائم :أي فقدان الوالدين أو األشقاء
لسمعهم منذ الطفولة
•التع ّرض للعدوى أثناء الحمل أو الوالدة
•التهوية امل ُساعدة ألكرث من  5أيام بعد الوالدة
•صعوبات شديدة يف التنفس عند الوالدة
•يرقان حاد

•عيادة السمع املختصة مبرحلة الطفولة
•أخصايئ أنف وأذن وحنجرة
•طبيب أطفال
•مؤسسة السمع األسرتالية ،لرتكيب ُمعينةُ /معينات سمعية
•خدمة دعم األرسة املرتبطة بفقدان السمع يف كوينزالند ()QHLFSS
•خدمات متخصصة أخرى حسب الحاجة.

عىل الرغم من أ ّن عددًا ضئيالً فقط من األطفال املعرضني لعوامل الخطورة هذه
يصابون بالفعل بفقدان السمع ،إال أنه من األهمية أن يقوم أخصايئ السمع
بفحص سمع طفلكم عندما يصبح أكرب عمرا ً بقليل.

ستساعدكم خدمة  QHLFSSيف وصلكم بهذه الخدمات.

من هو أخصايئ السمع؟

أخصايئ السمع هو خبري مختص بالسمعيات ممن ميتلك املهارات واملعدات
الالزمة إلجراء اختبارات سمعية مفصلة.

يبدو طفيل وكأنه يستجيب لألصوات .هل ما زال بحاجة إلجراء
اختبار سمع بغرض املتابعة؟
يهيئ الكشف املبكر عن حاالت فقدان السمع الفرصة املثىل لتنمية
مهارات الكالم ولغة طفلكم .وذلك مهم لتعلمه ورفاهه االجتامعي
والعاطفي املستقبيل.
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ال زال بإمكان معظم األطفال الذين يعانون من فقد السمع السامع واالستجابة
لبعض األصوات .لذلك ،من املستحيل التع ّرف عىل حاالت فقدان السمع دون
إجراء اختبار مناسب.

قد يحتاج طفلكم إىل موعد واحد أو موعدين للحصول عىل
النتائج.

إذا كنتم تشعرون بالقلق بشأن سمع طفلكم ،ميكنكم االتصال
بأخصايئ السمع الخاص بكم للحصول عىل موعد مبكر.
Language: Arabic

