فحص السمع
اخلاص بطفلي
برنامج السمع اخلاص بحديثي الوالدة في نورث كارولينا

نحن نهتم

كيف أعرف أن طفلي يسمعني في املنزل؟

ما هي نتائج فحص السمع اخلاص بطفلي؟

ال أحد يعرف طفلك أفضل منك.
إذا كانت لديك أية مخاوف متعلقة بسمع طفلك،
فاطلبي من مقدم الرعاية الطبية اخلاص بك احلصول
على فحص للسمع .وفيما يلي بعض األمور التي ينبغي
أن يكون الطفل الذي يتمتع بسمع طبيعي قادر ًا على
فعلها:

______________________________

من الوالدة إلى سن  3أشهر

 nاإلجفال بسبب األصوات املرتفعة
 nالهدوء عند سماع األصوات املألوفة
 nإصدار أصوات مثل “أوووه”

من  3أشهر إلى  6أشهر

 nالبحث عن األصوات بعينيه
 nالبدء في التمتمة
 nاستخدام األصوات والصراخ والضحك

من  6أشهر إلى  9أشهر

 nإدارة الرأس بحثًا عن مصدر الصوت
 nالبدء في إصدار أصوات مفهومة
 nالتفاعل عند سماع اسمه أو اسمها

من  9أشهر إلى  12شهرًا

 nتكرار الكلمات واألصوات البسيطة
 nاالستجابة للغناء أو املوسيقى
 nاستخدام كلمة “ماما” أو “بابا” بطريقة صحيحة

والية نورث كارولينا
وزارة الصحة واخلدمات البشرية
قسم الصحة العامة
www.ncdhhs.gov
وزارة الصحة واخلدمات البشرية بوالية نورث كارولينا هي مقدم خدمات صحية وصاحب عمل ملتزم
بتكافؤ الفرص3/10 .
مت دعم هذه النشرة بواسطة وزارة الصحة واخلدمات البشرية األمريكية وإدارة اخلدمات واملوارد الصحية ،منحة دائرة صحة
األمومة والطفولة .H61MC00043 #
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Pass
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األذن اليسرى

اجتياز 

األذن اليسرى

اجتياز  إحالة للمعالج 

إحالة للمعاجلة 

�يرجى إحضار طفلك إلجراء فحص السمع
مرة أخرى:
التاريخ ________________________________________
الوقت_________________________________________
املكان _________________________________________
الهاتف________________________________________
الشخص الذي يتم االتصال به__________________________

إذا كانت لديك أية تساؤالت أو إذا أردت تغيير املوعد،
يرجى االتصال بالرقم الوارد أعاله.
برنامج الكشف والتدخل املبكر لإلعاقة السمعية
( )EHDIبوالية نورث كارولينا
نحن نهتم بسمع طفلك .فبرنامج الكشف والتدخل املبكر
لإلعاقة السمعية يوفر املساعدة والتثقيف للمستشفيات
ومقدمي الرعاية الصحية وغير ذلك.
وهو يدعم العائالت عن طريق توصيلهم باملوارد املتاحة
ومساعدتهم في احلصول على الرعاية التي يحتاجها
أطفالهم.
			
الهاتف919-707-5632 :
الهاتف اجملاني866-431-7434 :
البريد اإللكترونيncnewbornhearing@dhhs.nc.gov :
املوقع اإللكترونيwww.ncnewbornhearing.org :

هل تعلم؟

ما الذي قد مينع طفلي من اجتياز فحص
السمع؟

فقد السمع مرض غير ظاهر أي ال أحد
يعرف إصابة األطفال بفقد السمع إال بعد
فحصهم.

في حالة وجود سائل سلوي في األذن أو عند بكاء
طفلك نشاطه للغاية خالل الفحص بصورة تعيق
احلصول على نتيجة صحيحة .أو في حالة إصابة
طفلك بفقد في السمع.

إذا لم يجتز طفلي فحص السمع األول،
فما الذي يجب علي فعله بعد ذلك؟
أهم شيء ميكنك فعله هو إحضار طفلك معك مرة
أخرى إلجراء فحص سمع آخر خالل أسبوعني.

كيف يتم فحص السمع؟

يقوم جهاز خاص باكتشاف استجابة طفلك للصوت.
فعملية الفحص بسيطة وال تسبب أي ألم .وعادة ما
تستغرق من  10إلى  15دقيقة إذا كان الطفل نائمًا أو
هادئ ًا للغاية .وسوف حتصلني على النتائج قبل مغادرة
املستشفى.

ماذا تعني نتائج الفحص؟
االجتياز يعني أن السمع طبيعيا ً عند طفلك في
هذا الوقت .ولكن قد يحدث فقد السمع عند بعض
األطفال بعد ذلك.
اإلحالة للمعاجلة تعني أن طفلك لم يجتز فحص
السمع ويحتاج إلى إجراء فحص آخر .ومعظم
األطفال الذين يحصلون على نتيجة “اإلحالة
للمعاجلة” في فحص السمع األول سيجتازون
الفحوصات التالية.

إذا كانت لديك أية مخاوف متعلقة بالسمع أو
الكالم لدى طفلك ،فاطلبي من مقدم الرعاية
الطبية اخلاص بك احلصول على فحص للسمع.

ملاذا يجب إجراء الفحص اخلاص بفقد
السمع لطفلي؟
يجب اكتشاف فقد السمع في أقرب وقت ممكن ،حتى
تستطيعي اتخاذ اإلجراءات التي متنح طفلك أفضل
فرصة لتطوير اللغة.
فعملية االستماع خالل األشهر األولى من العمر
تؤهل طفلك لتعلم كيفية التواصل .فمن املعلوم
أن األطفال القادرون على السمع يتعلمون بالفعل
معنى الكلمات قبل عامهم األول.
معظم األطفال ميكنهم السمع بصورة جيدة عند
مولدهم ،إال أن عددًا قليالً منهم ال ميكنه ذلك.
ولذا تقوم جميع املستشفيات بوالية نورث كارولينا
بفحص سمع كل طفل قبل مغادرته أو مغادرتها
املستشفى .ومن األمور املهمة التأكد من أن حاسة
السمع عند طفلك تعمل بشكل طبيعي.

ما هو فحص السمع حلديثي الوالدة؟
سيحصل طفلك على فحص للسمع أثناء وجوده في
املستشفى للتحقق من عدم وجود فقد للسمع.

