لفحص السمعي  :مل يكن الكشف عىل السمع ناجحا....ما ميكن العمل بعد ذلك؟
يبي انعدام السمع يف إحدى األذنني أو كالهام .هذه النتيجة تسبب
لقد تم إجراء كشف عىل سمع طفلك .هذا الفحص السمعي قد ّ
يف الشعور بالخوف :فأنك مل تتوقع عدم نجاح الكشف عىل السمع .لهذا نوافيك برشح إضايف حول ما ميكن توقعه بعد استامعك
.للنتيجة

إن طفيل ال يستجيب عند سامع صوت ما ،هل من الرضوري أن يتم
إجراء فحوصات إضافية؟
نعم ،من الرضوري أن يتم العمل عىل إجراء فحوصات إضافية .األطفال الذين
يعانون من انعدام يف السمع ميكنهم أن يستجيبوا لبعض األصوات ولكن
.اإلستجابة إىل الصوت قد ال تعني بأن الطفل ال يعاين من انعدام يف السمع
إن حديثي الوالدة الذين يعانون من نقص يف السمع ميكنهم اإلستجابة
إىل الصوت أو إىل الذبذبات التي تتحدر من مختلف الدرجات الصوتية أو
.الصوت العايل؛ إن اإلستجابة إىل الصوت ال يستثني تواجد نقص يف السمع
إذا كان طفلكم يعاين من انعدام يف السمع فمن املهم أن يتم اكتشاف ذلك
.يف أرسع وقت ممكن
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:اإلحالة

مسار إجراءات الكشف عىل السمع

.عدم نجاح الكشف عىل السمع يشري إىل دالالت عىل احتامل فقدان السمع
ومن أجل التأكيد الفعيل يتم إجراء كشف إضايف ثاين يف حال مل يكون الكشف األول
عىل السمع ناجحا .هذا الكشف اإلضايف ما هو إىل إعادة للكشف األول .تكون نتيجة
.الكشف الثاين عىل السمع طبيعية لدى  1من طفلني
هذا ليس بالغريب ألن أي اضمحالل خاطف يف السمع قد يعترب بأنه نتيجة انحرافية
.).خالل الفحص األول ( مثال خالل عارض الزكام ،الخ
يف حال كانت النتيجة تدل عىل تواجد انحراف يف السمع يتم إحالة طفلك إلجراء
.كشف إضايف

عملية اإلحالة بعد إجراء الكشف الثاين

:مركز اإلحالة

سيقوم طاقم التمريض يف املنطقة التي تسكنوا فيها القيام بتحديد موعد بعد التشاور
معك يف مركز اإلحالة من أجل تشخيص مشاكل السمع لدى األطفال الصغار .تحدث
هذه الفحوصات اإلضافية عىل نحو رسيع  ،غالبا تقريبا بعد أسبوعني .ميكن هناك
إجراء الفحص من أجل التأكّد إذا ما كان طفلك يعاين من مشاكل يف السمع أم ال ،ويف
.حال كان طفلك يعاين فعال من مشكلة وإذا كان األمر الكشف مدى خطورة الحالة
:العنوان

طبعا كأهايل سيدور يف بالكم طرح العديد من األسئلة خالل هذه املدة العصيبة
&  Kindواملهولة .إطرحوا األسئلة التي تعتقدون أنها ستعمل عىل إرشادك يف
غاية يف األهمية وحاولو اإلستعالم قدر اإلمكان .إن خدمات الطفل واألرسة Gezin

:املوعد
ميكن الحصول عىل معلومات إضافية وعىل معلومات تتعلق باملنشور تحت عنوان " :هل
 :أجريتم فحص السمع عىل األذنني ...ماذا يفضّ ل أن نعمل اآلن؟" يف موقع الويب
www.kindengezin.be
تحت الخانة " الصحة والتطعيم"  " -الرقابة" – " اإلستشارة حول الوقاية الصحية" – فحوصات
الكشف عىل السمع

توفري التسهيالت لك وستحاول قدر اإلمكان أن تبحث معك عن الحلول التي تتناسب
.معك عىل نحو أفضل
 :ميكنك الحصول عىل املزيد من املعلومات حول ذلك يف املنشور تحت عنوان
هل أجريتم فحص السمع عىل األذنني ...ماذا يفضّ ل أن نعمل اآلن؟" ميكنكم أن "
التابعة ملوقع الطفل واألرسة  .Kind & Gezinتجد هذا املنشور يف صفحة الويب

