
إذا كانت لديكم أي مخاوف بشأن سمع طفلكم، اتصلوا بطبيب 

الطفل أو باملوظفني يف العيادة املحلية.

من الوالدة إىل 3 أشهر

من 3 إىل 6 أشهر

من 6 إىل 12 شهراً

من 12  إىل 18 شهراً

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

يدير رأسه أو عينيه تجاه األصوات املثرية لالهتامم
يبدو عليه أنّه يستمع

يستيقظ بسهولة عىل األصوات
يبدأ يف إصدار أصوات تشبه الكالم

يفهم كلامت بسيطة مثل “كال” و “وداعاً”
يبدأ يف تقليد أصوات الكالم

يلتفت تجاه األصوات الخافتة

يبدو وكأنّه 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”
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الرعاية الطبية “املديكري”.
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القامئة املرجعية للسمع والنطق من ...



موعد فحصسمع

ماذا تعني نتيجة “اإلحالة”؟

ماذا تعني نتيجة “االجتياز”؟

كيف يتم هذا الفحص؟

متى أعرف النتائج؟

ما هي املعلومات التي سيعطينا إياها 

الفحص؟

جزء من الفحوصات الصحية للطفل

التاريخ  

الوقت 

املكان
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فحص سمع طفلكم

السمع الصحي هو أمر بالغ األهمية لتنمية مهارات الكالم ولغة طفلكم 

منذ الشهور األوىل من العمر . يعاين حوايل طفل أو طفلني من كل 

1000 طفل من فقدان السمع.

إذا مل يتّم الكشف املبكر عن فقدانه للسمع، قد يؤثر ذلك عىل تنمية 

مهارات الكالم ولغة طفلكم وتعلمه املستقبيل يف املدرسة.

من املمكن أن تكون نتيجة “اإلحالة” يف فحص السمع 

ناجمة عن عدد من األشياء:

عدم هدوء الطفل أثناء الفحص.	 

من املمكن أنّه كان هناك ضوضاء خلفية أثناء 	 

الفحص.

قد يكون هناك سوائل أو انسداد مؤقت يف أذن 	 

طفلكم بعد والدته.

قد يصاب عدد ضئيل من األطفال بفقدان سمع 	 

مؤقت أو دائم. ومن املمكن أن ترتاوح درجة هذا 

الفقدان ما بني خفيفة إىل شديدة.

إذا كانت نتيجة فحص السمع األول لطفلكم يف أذن 

واحدة أو كلتا األذنني “اإلحالة”، سيتم إجراء فحص ثاٍن 

لسمعه يف كلتا األذنني.

إذا جاءت نتيجة فحص السمع الثاين لطفلكم يف أذن 

واحدة أو كلتا األذنني “اإلحالة” كذلك، ستتم إحالتكم 

إىل أخصايئ السمع إلجراء اختبار وكذلك لخدمة دعم 

األرسة. ستحصلون عىل كتيّب إضايف يوضح هذا األمر 

مبزيد من التفاصيل.

تشري نتيجة “االجتياز” يف كلتا األذنني إىل عدم احتامل 

إصابة طفلكم بفقدان السمع الذي سيؤثر عىل تنمية 

مهارات الكالم واللغة لديه.

قد يجتاز عدد صغري من األطفال الفحص، إال أنّه قد 

تكون لديهم عوامل خطورة معروفة متصلة باحتامل 

إصابتهم بأنواع معينة من فقدان السمع من تلك 

التي تستغرق وقتًا أطول للظهور. إذا كان األمر 

كذلك، سيُعرض عىل طفلكم إجراء اختبار للسمع مع 

أخصايئ للسمع يف وقت ما قبل عيد ميالده األول. 

يعتمد توقيت هذا االختبار عىل االحتياجات املحددة 

لطفلكم. ويف حني أّن عدد قليل جًدا من األطفال 

الذين يعانون من عوامل الخطورة هذه يصابون 

الحقاً بفقدان السمع، إال أنّه من املهم التأكد من 

إجراء طفلكم لهذا االختبار.

تذكروا بأّن سمع جميع الرُّضع واألطفال ميكن أن 

يتغري مبرور الوقت. يف حال ساوركم القلق يف أي 

وقت من األوقات بخصوص سمع رضيعكم أو 

طفلكم، اتصلوا بطبيبكم أو بالعاملني يف العيادة 

املحلية. من املمكن إجراء اختبارات السمع للرُّضع 

واألطفال يف أي عمر.

سيعطي الفحص، لكل أذن، إما نتيجة “االجتياز” أو 

“اإلحالة”. لن يقدم الفحص معلومات مفصلة عن 

سامع طفلكم.

يهدف برنامج السمع الصحي إىل تحديد األطفال 

الذين يولدون بفقد دائم لحاسة السمع. وهو 

مجاين ومتاح لجميع األطفال املولودين يف كوينزالند 

واملؤهلني للحصول عىل بطاقة الرعاية الطبية 

“املديكري”.

سيُعرض عىل طفلكم بعد والدته عدد من الفحوصات 

الطبية. وسيكون فحص فقدان السمع أحدها. يجب 

أن يتم هذا الفحص يف أرسع وقت ممكن بعد 

الوالدة. يف حال مل يتم ذلك قبل مغادرتكم أنتم 

وطفلكم املستشفى، ال زال بإمكان طفلكم الحصول 

عىل هذا الفحص يف العيادات الخارجية بعد فرتة 

وجيزة من عودتكم للمنزل.

ال يؤذي الفحص طفلكم. تقوم املمرضة أو أي شخص 

مدرب عىل إجراء فحص السمع بإجرائه عندما يكون 

طفلكم هادئًا أو نامئاً. سيتّم وضع عدة ضامدات 

صغرية بلطف عىل رأس طفلكم ووضع سامعة أذن 

ناعمة فوق كل أذن. سيتم بعد ذلك تشغيل سلسلة 

من األصوات الناعمة يف أذين طفلكم. ستسجل 

الضامدات استجابة طفلكم لهذه األصوات.

ستُعرف نتائج الفحص عىل الفور، وسيتم تسجيلها يف 

السجل الصحي الشخيص لطفلكم. سيناقش الشخص 

الذي يقوم بإجراء الفحص النتائج معكم. اطرحوا 

األسئلة إذا كان هناك أي يشء لستم متأكدين منه.

أين ميكنني الحصول عىل مزيد من 

املعلومات؟

إذا كنتم ترغبون يف الحصول عىل مزيد من املعلومات 

حول فحص السمع لطفلكم، اتصلوا باملستشفى املحيل 

أو بطبيب طفلكم أو بالعاملني يف العيادة املحلية.


