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معلومات جوهرية تتعلق بالسمع  -من كتاب “ ألف باء منذ الوالدة وحتى الطفولة المبكرة” الفصل  ،9الصحة .1 ،السمع
....والكشف
كشف مبكر للسمع
تعرض خدمات الطفل واألسرة  Kind & Gezinخدماتها في إجراء كشف للسمع خالل األسابيع األولى بعد
والدة الطفل.
* يمكن من خالل الكشف على السمع أن يتم اكتشاف أي انحرافات في السمع على األطفال المولودين حديثا وذلك بعد
والدتهم بعد أسابيع.
* إن التشخيص المبكر واإلرشاد اإلضافي المتعلق بالنقص في السمع هو ضروري من أجل تطوير التكلّم واللغة حيث يمكن
منح طفلك أقصى فرص التط ّور.
* إن الكشف على السمع هو إجراء آمن وغير مسبّب لأللم وهو كشف موثوق به ويمكن القيام به من قبل خدمات التمريض
المتواجدة في المنطقة لديكم ويف ّ
ضل القيام به في األسابيع األولى بعد الوالدة (بين أسبوعين و  4أسابيع).
كيف يتم إجراء الكشف على السمع؟
يتلقى طفلك عبر مكبرات صوتية صغيرة الحجم أصواتا يستمع إليها في أذنيه .تس ّجل هذه اآللة باستخدام اإلليكترودات التي
تم إلصاقها في الرأس تغيرات في نشاط الدماغ حيث بإمكانها أن تحكم إذا ما كان طفلك يسمع على نحو كافي .ويتم الحصول
على نتيجة بعد عدة دقائق .إذا كان الكشف ال يبين بالتأكيد بأن السمع طبيعي سيعمل الممرض/الممرضة ضمن المنطقة
موعدا جديدا بعد عدة أيام من أجل الحضور للقيام بكشف للسمع من جديد .إذا كانت النتيجة الثانية تدل على وجود أي
انحرافات سيتم على أثر ذلك إحالة طفلك إلى أحد المراكز المخصصة بمشاكل السمع لدى األطفال الصغار حيث يمكنكم أن
تعرفوا بسرعة عما يعاني منه طفلك وإذا كان بإمكانكم احتمال البدء بعالج في الوقت المحدد.
إرشادات من أجل تسهيل عملية الكشف على السمع
* يمكن إلجراء الكشف أن يجري على نحو سريع لدى األطفال المتمتعين بطبيعة هادئة .أختاروا الوقت الذي يكون فيه
طفلكم نائما.
* ال تغسلوا أوالدكم في مغطس زيتي وال تدعكوا أوالدكم بأي مستحضر سائل أو كريم في اليوم وفي اليوم السابق الذي
سيتم الكشف فيه على السمع ألنه من الصعب أن يتم اإلحتكاك من قبل اإلليكترودات الالصقة.
* يفضّ ل أن تكون مالبس الطفل فضفاضة نوعا ما من أجل تسهيل عملية وضع اإلليكترودات.
* عليكم بإطعام طفلكم قبل الكشف واحرصوا على إطعامه إذا استدعت الضرورة خالل الوقت الذي يتم فيه الكشف.

