برنامج فحص سمع الرُّ ضع بفكتوريا

أسئلة شائعة
طفلي يستجيب لألصوات العالية ،فلماذا يجب أن ُيجرى له
فحص السمع أو ُيحال إلى أخصائي السمع؟
فقدان السمع أكثر تعقيدا من مجرد القدرة على سمع األصوات العالية.
ومعظم األطفال الذين يعانون من فقدان السمع يستطيعون االستجابة
لألصوات العالية .األصوات المهمة لعملية النطق والتطور اللغوي هي
أألصوات الخافتة وهي التي يصعب اختبارها لدى المواليد الجُدد بدون
أجهزة متخصصة.

هل لديك أي أسئلة أو مخاوف؟
يرجى االتصال بـ VIHSP
تحدث إلى أخصائي فحس السمع لدى VIHSP
(أدناه) تفاصيل المتكب الرئيسي لـ VIHSP

مدير  VIHSPاالقليمي

هل فحص السمع آمن؟ ما هي المخاطر المرتبطة
بفحص السمع؟
فحص السمع سريع وآمن .وقد يشعر طفلك بقليل من عدم االرتياح عند
إزالة سماعات االذنين .وثمة احتمال ضعيف أن ال يكشف فحص السمع
عن الحاجة للمزيد من االختبارات لسمع الرضيع.

ما هي مخاطر عدم اجراء فحص السمع؟
هل ثمة أي بدائل لفحص السمع؟
الخطر الرئيسي لعدم اجراء فحص السمع هو تأخير التشخيص إذا كان
الرضيع مصاب بفقدان السمع .التشخيص المبكر يسمح بتقديم المساعدة
المبكرة التي تمنح األطفال الرُّ ضع الذين يعانون من فقدان السمع أفضل
بداية ممكنة .ال بدائل لفحص السمع للمواليد الجُدد.
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يمكن اجراء فحص السمع في أي عمر
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فحص السمع
الرضع
لألطفال ُّ

ما هو فحص السمع للمولود الجديد؟
سوف يتم اجراء مجموعة من الفحوصات الصحية الروتينية لمولودك
الجديد عقب الوالدة مباشرة – من ضمنها فحص السمع للمولود الجديد.
وهو عبارة عن طريقة مجانية وسريعة وبسيطة للتأكد من سالمة السمع
لدى رضيعك .ويتم من خالل اختبار السمع للرضيع التعرف على األطفال
الرضع الذين يتعين اجراء اختبار سمع كامل لهم .وفي فكتوريا ،يتم اجراء
ُّ
جدد بواسطة Victorian Infant Hearing
فحص السمع للمواليد ال ُ

).Screening Program (VIHSP

ما هي أهمية هذا الفحص؟
يُولد عد ٌد قليل من األطفال سنويا وهُم يعانون من فقدان السمع .وعندما
يكبرون ،يمكن أن يؤثر فقدان السمع هذا على تطور النطق والمهارات
اللغوية لديهم ،لذلك من األهمية إجراء كشف مبكر والحصول على
المساعدة .وقد ال يكون فقدان السمع ظاهرا لألسرة خالل األسابيع األولى
من عمر الرضيع ،ولكن عاد ًة يمكن الكشف عنه من خالل فحص السمع.
يهدف برنامج  VIHSPإلى الكشف المبكر بقدر االمكان عن فقدان السمع
لدى أي رضيع في فكتوريا .والكشف المبكر يعني أنه بإمكان جميع األسر
الحصول على مشورة ونصائح جيدة ودعم منذ البداية ،ما يوفر أفضل بداية
حياة ممكنة للرُّ ضع الذين يعانون من فقدان السمع.

ماذا إذا لم يكن باالمكان إجراء فحص السمع
لرضيعي في المستشفى؟
بعض الرُّ ضع قد ال يحصلون على فحص السمع بموجب برنامج
 VIHSPقبل مغادرتهم للمستشفى .وقد يكون سبب ذلك خروجك أنت
وطفلك عاجال من المستشفى ،أو لعدم ثبات طفلك الجراء الفحص.
وإذا لم يتم اجراء الفحص لطفلك قبل مغادرته للمستشفى ،فسوف
نتصل بك للترتيب لموعد مناسب الجراء الفحص.
بالنسبة لألطفال في وحدة العناية المكثفة لحديثي الوالدة ،أو الموضوعين
في حضّانة رعاية خاصة ،أو المولودين قبل إكمال  34أسبوع من
الحَ مل ،فسوف نقوم باجراء الفحص بالقرب من وقت خروج الرضيع من
المستشفى إلى البيت بقدر االمكان.

متى وكيف يتم اجراء فحص السمع؟
نحن نحاول اجراء فحص السمع لألطفال الرُّ ضع بأسرع ما يمكن
بعد الوالدة مباشر ًة ،طالما أن الطفل بصحة جيدة وثابت .وأثناء
الفحص ،سوف يقوم الشخص الذي يجري الفحص بوضع أجهزة
استشعار الصقة صغيرة على جبين الطفل ،وعلى كتفه وظهره
وعنقه ،كما يتم وضع سماعتين على االذنين .وسوف يتم توصيل
هذه األجهزة بوحدة Automated Auditory Brainstem
) .Response (AABRويتم تشغيل أصوات طقطقة خفيفة من
خالل السماعات الموضوعة على أذني طفلك .وتقوم أجهزة
االستشعار الالصقة بكشف استجابة طفلك لألصوات.
عندما يكون طفلك ثابتا أو نائما ،عاد ًة يستغرق الفحص أق ّل من
عشر دقائق .الفحص غير مؤلم وال يضايق طفلك .وبإمكانك
البقاء مع طفلك وحمله وإرضاعه أثناء الفحص.
وسوف نطلب منك إعطاء موافقة مكتوبة قبل اجراء الفحص
لطفلك .وإذا لم تكن لديك الرغبة في اجراء الفحص لطفلك ،يرجى
اخبار موظف  VIHSPالذي يجري الفحص بذلك .وسوف نطلب
منك التوقيع على استمارة عدم موافقة منفصلة .وإذا غيرت رأيك
الحقا وقررتي اجراء الفحص لطفلك ،فباالمكان الترتيب لذلك.

كيف يمكنني معرفة النتيجة؟
سوف تعطى لك النتيجة بمجرد إكتمال الفحص .وقد تقترح النتائج حاجة
طفلك الجراء فحص سمع آخر أو إحالته إلجراء اختبار سمع أكثر تفصيال
لدى أخصائي سمع .وقد تكون هناك حاجة لالختبار االضافي إذا لم يكن
طفلك ثابتا أثناء الفحص ،أو كان هناك إنسداد مؤقت (مثال ،سائل) في أذنه.
إن إحالة الطفل الجراء اختبار السمع اإلضافي األكثر تفصيال ال تعني
بالضرورة أن طفلك لديه فقدان فقدان سمع.

ماذا يحدث بعد الفحص؟
سوف نقوم بتدوين نتيجة فحص سمع طفلك في سجل الصحة والنمو
الخاص بطفلك .واذا ت ّم اجراء الفحص لطفلك أثناء وجوده في المستشفى،
فسوف ندوِّ ن النتيجة في سجالت المستشفى أيضا.
وسوف يتم أيضا ً تسجيل نتيجة فحص طفلك في قاعدة بيانات .VIHSP
هذا سجل سري وآمن وخاضع للمراقبة .بإمكانك طلب نسخة عن هذه
المعلومات في أي وقت .وتستخدم قاعدة بيانات  VIHSPلمراقبة وتقييم
برنامج فحص السمع للمواليد الجُدد .واذا اُستخدمت المعلومات ألغراض
بحثية ،فلن يتم استخدام أي معلومات توضح هويتك أو هوية طفلك .إذا
ت معرفة المزيد عمّا يحدث لمعلومات طفلك ،يرجى طلب التحدث
أرد ِ
إلى مدير  VIHSPاالقليمي( .تفاصيل االتصال على الصفحة الخلفية من
هذه النشرة).
إذا احتاج طفلك إلحالة الجراء اختبار اضافي ،توفر خدمة الدعم المبكر
دعما إضافيا .واذا تقرر اجراء اختبار اضافي لطفلك ،قد يحتاج برنامج
 VIHSPلتبادل معلومات الوالدة وتفاصيل االتصال ونتائج فحص السمع/
اختبار السمع مع أخصائي السمع أو الطبيب أو ممرضة صحة األموامة
والطفولة أو معهد تعليم الصُم بفكتوريا أو خدمات التدخل في مرحلة
الطفولة المبكرة أو أي أخصائيين صحيين وتعليميين آخرين ،وذلك لكي
يتمكن األخصائيون الصحيون من االطالع على النتائج والتخطيط
للخدمات المناسبة لطفلك أو ألي عالج مطلوب.

يمكن أن يتغير السمع مع مرور الزمن
من المهم االنتباه لسمع طفلك مع نموه .واذا انتابتك مخاوف بشأن سمع
طفلك ،أو نطقه أو تطور لغته على الرغم من اجتيازه لفحص السمع،
يمكنك في كل األوقات الترتيب الختبار آخر .ما عليك سوى االتصال
بعيادة سمع مباشر ًة أو اطلب من ممرضة صحة األمومة والطفولة أو
طبيب العائلة لترتيب االختبار لك .قد يتم إبالغ  VIHSPبنتائج فحص
سمع رضيعك.

فحص السمع لرضيعك
ما هو فحص السمع للمولود الجديد؟
سوف يتم اجراء مجموعة من الفحوصات الصحية الروتينية لمولودك
الجديد عقب الوالدة مباشرة – من ضمنها فحص السمع للمولود الجديد.
وهو عبارة عن طريقة مجانية وسريعة وبسيطة للتأكد من سالمة السمع
لدى رضيعك .ويتم من خالل اختبار السمع للرضيع التعرف على األطفال
الرضع الذين يتعين اجراء اختبار سمع كامل لهم .وفي فكتوريا ،يتم اجراء
ُّ
جدد بواسطة Victorian Infant Hearing
فحص السمع للمواليد ال ُ

).Screening Program (VIHSP

ما هي أهمية هذا الفحص؟
يُولد عد ٌد قليل من األطفال سنويا وهُم يعانون من فقدان السمع .وعندما
يكبرون ،يمكن أن يؤثر فقدان السمع هذا على تطور النطق والمهارات
اللغوية لديهم ،لذلك من األهمية إجراء كشف مبكر والحصول على
المساعدة .وقد ال يكون فقدان السمع ظاهرا لألسرة خالل األسابيع األولى
من عمر الرضيع ،ولكن عاد ًة يمكن الكشف عنه من خالل فحص السمع.
يهدف برنامج  VIHSPإلى الكشف المبكر بقدر االمكان عن فقدان السمع
لدى أي رضيع في فكتوريا .والكشف المبكر يعني أنه بإمكان جميع األسر
الحصول على مشورة ونصائح جيدة ودعم منذ البداية ،ما يوفر أفضل بداية
حياة ممكنة للرُّ ضع الذين يعانون من فقدان السمع.

ماذا إذا لم يكن باالمكان إجراء فحص السمع
لرضيعي في المستشفى؟
بعض الرُّ ضع قد ال يحصلون على فحص السمع بموجب برنامج
 VIHSPقبل مغادرتهم للمستشفى .وقد يكون سبب ذلك خروجك أنت
وطفلك عاجال من المستشفى ،أو لعدم ثبات طفلك الجراء الفحص.
وإذا لم يتم اجراء الفحص لطفلك قبل مغادرته للمستشفى ،فسوف
نتصل بك للترتيب لموعد مناسب الجراء الفحص.
بالنسبة لألطفال في وحدة العناية المكثفة لحديثي الوالدة ،أو الموضوعين
في حضّانة رعاية خاصة ،أو المولودين قبل إكمال  34أسبوع من
الحَ مل ،فسوف نقوم باجراء الفحص بالقرب من وقت خروج الرضيع من
المستشفى إلى البيت بقدر االمكان.

متى وكيف يتم اجراء فحص السمع؟
نحن نحاول اجراء فحص السمع لألطفال الرُّ ضع بأسرع ما يمكن
بعد الوالدة مباشر ًة ،طالما أن الطفل بصحة جيدة وثابت .وأثناء
الفحص ،سوف يقوم الشخص الذي يجري الفحص بوضع أجهزة
استشعار الصقة صغيرة على جبين الطفل ،وعلى كتفه وظهره
وعنقه ،كما يتم وضع سماعتين على االذنين .وسوف يتم توصيل
هذه األجهزة بوحدة Automated Auditory Brainstem
) .Response (AABRويتم تشغيل أصوات طقطقة خفيفة من
خالل السماعات الموضوعة على أذني طفلك .وتقوم أجهزة
االستشعار الالصقة بكشف استجابة طفلك لألصوات.
عندما يكون طفلك ثابتا أو نائما ،عاد ًة يستغرق الفحص أق ّل من
عشر دقائق .الفحص غير مؤلم وال يضايق طفلك .وبإمكانك
البقاء مع طفلك وحمله وإرضاعه أثناء الفحص.
وسوف نطلب منك إعطاء موافقة مكتوبة قبل اجراء الفحص
لطفلك .وإذا لم تكن لديك الرغبة في اجراء الفحص لطفلك ،يرجى
اخبار موظف  VIHSPالذي يجري الفحص بذلك .وسوف نطلب
منك التوقيع على استمارة عدم موافقة منفصلة .وإذا غيرت رأيك
الحقا وقررتي اجراء الفحص لطفلك ،فباالمكان الترتيب لذلك.

كيف يمكنني معرفة النتيجة؟
سوف تعطى لك النتيجة بمجرد إكتمال الفحص .وقد تقترح النتائج حاجة
طفلك الجراء فحص سمع آخر أو إحالته إلجراء اختبار سمع أكثر تفصيال
لدى أخصائي سمع .وقد تكون هناك حاجة لالختبار االضافي إذا لم يكن
طفلك ثابتا أثناء الفحص ،أو كان هناك إنسداد مؤقت (مثال ،سائل) في أذنه.
إن إحالة الطفل الجراء اختبار السمع اإلضافي األكثر تفصيال ال تعني
بالضرورة أن طفلك لديه فقدان فقدان سمع.

ماذا يحدث بعد الفحص؟
سوف نقوم بتدوين نتيجة فحص سمع طفلك في سجل الصحة والنمو
الخاص بطفلك .واذا ت ّم اجراء الفحص لطفلك أثناء وجوده في المستشفى،
فسوف ندوِّ ن النتيجة في سجالت المستشفى أيضا.
وسوف يتم أيضا ً تسجيل نتيجة فحص طفلك في قاعدة بيانات .VIHSP
هذا سجل سري وآمن وخاضع للمراقبة .بإمكانك طلب نسخة عن هذه
المعلومات في أي وقت .وتستخدم قاعدة بيانات  VIHSPلمراقبة وتقييم
برنامج فحص السمع للمواليد الجُدد .واذا اُستخدمت المعلومات ألغراض
بحثية ،فلن يتم استخدام أي معلومات توضح هويتك أو هوية طفلك .إذا
ت معرفة المزيد عمّا يحدث لمعلومات طفلك ،يرجى طلب التحدث
أرد ِ
إلى مدير  VIHSPاالقليمي( .تفاصيل االتصال على الصفحة الخلفية من
هذه النشرة).
إذا احتاج طفلك إلحالة الجراء اختبار اضافي ،توفر خدمة الدعم المبكر
دعما إضافيا .واذا تقرر اجراء اختبار اضافي لطفلك ،قد يحتاج برنامج
 VIHSPلتبادل معلومات الوالدة وتفاصيل االتصال ونتائج فحص السمع/
اختبار السمع مع أخصائي السمع أو الطبيب أو ممرضة صحة األموامة
والطفولة أو معهد تعليم الصُم بفكتوريا أو خدمات التدخل في مرحلة
الطفولة المبكرة أو أي أخصائيين صحيين وتعليميين آخرين ،وذلك لكي
يتمكن األخصائيون الصحيون من االطالع على النتائج والتخطيط
للخدمات المناسبة لطفلك أو ألي عالج مطلوب.

يمكن أن يتغير السمع مع مرور الزمن
من المهم االنتباه لسمع طفلك مع نموه .واذا انتابتك مخاوف بشأن سمع
طفلك ،أو نطقه أو تطور لغته على الرغم من اجتيازه لفحص السمع،
يمكنك في كل األوقات الترتيب الختبار آخر .ما عليك سوى االتصال
بعيادة سمع مباشر ًة أو اطلب من ممرضة صحة األمومة والطفولة أو
طبيب العائلة لترتيب االختبار لك .قد يتم إبالغ  VIHSPبنتائج فحص
سمع رضيعك.

فحص السمع لرضيعك
ما هو فحص السمع للمولود الجديد؟
سوف يتم اجراء مجموعة من الفحوصات الصحية الروتينية لمولودك
الجديد عقب الوالدة مباشرة – من ضمنها فحص السمع للمولود الجديد.
وهو عبارة عن طريقة مجانية وسريعة وبسيطة للتأكد من سالمة السمع
لدى رضيعك .ويتم من خالل اختبار السمع للرضيع التعرف على األطفال
الرضع الذين يتعين اجراء اختبار سمع كامل لهم .وفي فكتوريا ،يتم اجراء
ُّ
جدد بواسطة Victorian Infant Hearing
فحص السمع للمواليد ال ُ
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ما هي أهمية هذا الفحص؟
يُولد عد ٌد قليل من األطفال سنويا وهُم يعانون من فقدان السمع .وعندما
يكبرون ،يمكن أن يؤثر فقدان السمع هذا على تطور النطق والمهارات
اللغوية لديهم ،لذلك من األهمية إجراء كشف مبكر والحصول على
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الفحص ،سوف يقوم الشخص الذي يجري الفحص بوضع أجهزة
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وعنقه ،كما يتم وضع سماعتين على االذنين .وسوف يتم توصيل
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) .Response (AABRويتم تشغيل أصوات طقطقة خفيفة من
خالل السماعات الموضوعة على أذني طفلك .وتقوم أجهزة
االستشعار الالصقة بكشف استجابة طفلك لألصوات.
عندما يكون طفلك ثابتا أو نائما ،عاد ًة يستغرق الفحص أق ّل من
عشر دقائق .الفحص غير مؤلم وال يضايق طفلك .وبإمكانك
البقاء مع طفلك وحمله وإرضاعه أثناء الفحص.
وسوف نطلب منك إعطاء موافقة مكتوبة قبل اجراء الفحص
لطفلك .وإذا لم تكن لديك الرغبة في اجراء الفحص لطفلك ،يرجى
اخبار موظف  VIHSPالذي يجري الفحص بذلك .وسوف نطلب
منك التوقيع على استمارة عدم موافقة منفصلة .وإذا غيرت رأيك
الحقا وقررتي اجراء الفحص لطفلك ،فباالمكان الترتيب لذلك.

كيف يمكنني معرفة النتيجة؟
سوف تعطى لك النتيجة بمجرد إكتمال الفحص .وقد تقترح النتائج حاجة
طفلك الجراء فحص سمع آخر أو إحالته إلجراء اختبار سمع أكثر تفصيال
لدى أخصائي سمع .وقد تكون هناك حاجة لالختبار االضافي إذا لم يكن
طفلك ثابتا أثناء الفحص ،أو كان هناك إنسداد مؤقت (مثال ،سائل) في أذنه.
إن إحالة الطفل الجراء اختبار السمع اإلضافي األكثر تفصيال ال تعني
بالضرورة أن طفلك لديه فقدان فقدان سمع.

ماذا يحدث بعد الفحص؟
سوف نقوم بتدوين نتيجة فحص سمع طفلك في سجل الصحة والنمو
الخاص بطفلك .واذا ت ّم اجراء الفحص لطفلك أثناء وجوده في المستشفى،
فسوف ندوِّ ن النتيجة في سجالت المستشفى أيضا.
وسوف يتم أيضا ً تسجيل نتيجة فحص طفلك في قاعدة بيانات .VIHSP
هذا سجل سري وآمن وخاضع للمراقبة .بإمكانك طلب نسخة عن هذه
المعلومات في أي وقت .وتستخدم قاعدة بيانات  VIHSPلمراقبة وتقييم
برنامج فحص السمع للمواليد الجُدد .واذا اُستخدمت المعلومات ألغراض
بحثية ،فلن يتم استخدام أي معلومات توضح هويتك أو هوية طفلك .إذا
ت معرفة المزيد عمّا يحدث لمعلومات طفلك ،يرجى طلب التحدث
أرد ِ
إلى مدير  VIHSPاالقليمي( .تفاصيل االتصال على الصفحة الخلفية من
هذه النشرة).
إذا احتاج طفلك إلحالة الجراء اختبار اضافي ،توفر خدمة الدعم المبكر
دعما إضافيا .واذا تقرر اجراء اختبار اضافي لطفلك ،قد يحتاج برنامج
 VIHSPلتبادل معلومات الوالدة وتفاصيل االتصال ونتائج فحص السمع/
اختبار السمع مع أخصائي السمع أو الطبيب أو ممرضة صحة األموامة
والطفولة أو معهد تعليم الصُم بفكتوريا أو خدمات التدخل في مرحلة
الطفولة المبكرة أو أي أخصائيين صحيين وتعليميين آخرين ،وذلك لكي
يتمكن األخصائيون الصحيون من االطالع على النتائج والتخطيط
للخدمات المناسبة لطفلك أو ألي عالج مطلوب.

يمكن أن يتغير السمع مع مرور الزمن
من المهم االنتباه لسمع طفلك مع نموه .واذا انتابتك مخاوف بشأن سمع
طفلك ،أو نطقه أو تطور لغته على الرغم من اجتيازه لفحص السمع،
يمكنك في كل األوقات الترتيب الختبار آخر .ما عليك سوى االتصال
بعيادة سمع مباشر ًة أو اطلب من ممرضة صحة األمومة والطفولة أو
طبيب العائلة لترتيب االختبار لك .قد يتم إبالغ  VIHSPبنتائج فحص
سمع رضيعك.

برنامج فحص سمع الرُّ ضع بفكتوريا

أسئلة شائعة
طفلي يستجيب لألصوات العالية ،فلماذا يجب أن ُيجرى له
فحص السمع أو ُيحال إلى أخصائي السمع؟
فقدان السمع أكثر تعقيدا من مجرد القدرة على سمع األصوات العالية.
ومعظم األطفال الذين يعانون من فقدان السمع يستطيعون االستجابة
لألصوات العالية .األصوات المهمة لعملية النطق والتطور اللغوي هي
أألصوات الخافتة وهي التي يصعب اختبارها لدى المواليد الجُدد بدون
أجهزة متخصصة.

هل لديك أي أسئلة أو مخاوف؟
يرجى االتصال بـ VIHSP
تحدث إلى أخصائي فحس السمع لدى VIHSP
(أدناه) تفاصيل المتكب الرئيسي لـ VIHSP

مدير  VIHSPاالقليمي

هل فحص السمع آمن؟ ما هي المخاطر المرتبطة
بفحص السمع؟
فحص السمع سريع وآمن .وقد يشعر طفلك بقليل من عدم االرتياح عند
إزالة سماعات االذنين .وثمة احتمال ضعيف أن ال يكشف فحص السمع
عن الحاجة للمزيد من االختبارات لسمع الرضيع.

ما هي مخاطر عدم اجراء فحص السمع؟
هل ثمة أي بدائل لفحص السمع؟
الخطر الرئيسي لعدم اجراء فحص السمع هو تأخير التشخيص إذا كان
الرضيع مصاب بفقدان السمع .التشخيص المبكر يسمح بتقديم المساعدة
المبكرة التي تمنح األطفال الرُّ ضع الذين يعانون من فقدان السمع أفضل
بداية ممكنة .ال بدائل لفحص السمع للمواليد الجُدد.

تذكـَّـري

المكتب الرئيسي لـ VIHSP

The Royal Children’s Hospital Melbourne
Centre for Community Child Health
Flemington Road Parkville 50
Victoria 3052 Australia
هاتف +61 3 9345 4941
بريد إلكتروني email.vihsp@rch.org.au
www.vihsp.org.au
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