لماذا يحتاج طفلي إلجراء فحص
لسمعه؟
سيتم عرض سلسلة من الفحوص الصحية لطفلك خالل األسابيع
عم
القليلة األوىل من حياته .يهدف أحد هذه الفحوص إىل الكشف ّ
إذا كان لديه ضعف يف السمع .سيتم عرض فحص السمع يف أقرب
وقت ممكن بعد والدته.
إذا تعذّر إجراء فحص السمع خالل وجودك وطفلك يف املستشفى
فسيتم عرض إجرائه لطفلك يف عيادة املستشفى الخارجية أو يف أحد
مراكز املجتمع املحلية بعد إخراجكام من املستشفى بوقت قصري.

النتائج

ملاذا يحتاج طفيل إلجراء فحص لسمعه؟

يل فعله أثناء منو طفيل؟
ما الذي ع ّ

يوجد ضعف كبري يف السمع لدى حوايل طفل إىل طفلني من بني كل
 1000طفل عند الوالدة.
من املهم معرفة مدى حسن سمع طفلك بأرسع ما ميكن يك ميكنك
وطفلك الحصول عىل النصح والدعم الصحيحني .ببلوغ الطفل السن
التي ميكنه فيها قول كلمته األوىل يكون قد مىض عام كامل تقريباً وهو
يستمع للطريقة التي نتحدث بها.

ما هو اإلجراء الذي يتضم ّنه فحص سمع طفيل؟

قد ال يظل السمع عىل حاله مع مرور الزمن.
من املهم متابعة منو النطق واللغة لدى طفلك وكذلك مدى استجابته
لألصوات.
ميكنك الرجوع إىل القامئة التفقّدية املوجودة عىل ظهر هذه الصفحة
ملتابعة تق ّدم طفلك.
إذا ساورك القلق بشأن سمع طفلك أو منو النطق واللغة لديه يف
املستقبل يُرجى اإلعداد الختبار سمعه .عليك طلب إحالة من طبيب
العائلة إىل الخدمة املناسبة ليك يتم اختبار سمعه.
ميكن اختبار السمع يف أية سن.

للمزيد من المعلومات اتصل بمؤسسة «أطفال وعائالت
نيو ساوث ويلز» ()NSW Kids and Families
هاتف(02) 9391 9483 :

املوقع اإللكرتوين:

http://www.kidsfamilies.health.nsw.gov.au/programs/
programs-and-initiatives/swis-h/

جهة اتصال محلية  /تفاصيل الموعد

للحصول عىل مشورة صحية ميكن االتصال بـ healthdirect Australia
http://www.healthdirect.gov.au/

1800 022 222
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يقوم فاحص سمع مد ّرب بإجراء الفحص عندما يكون طفلك نامئاً أو
مرتاحاً بهدؤ .نرحب بك للبقاء مع طفلك خالل إجراء الفحص.
تحسس صغرية عىل رأس طفلك ويرسل أصوات
يضع الفاحص قطع ّ
طقطقة خفيفة إىل أذين الطفل عرب سامعة أذن .تس ّجل قطع التحسس
استجابات طفلك لألصوات.
هذا الفحص ال يزعج الطفل عادةً ،وهو قد يستغرق  10دقائق إىل 20
دقيقة.

حال إنجاز فحص السمع سيتم رشح النتائج لك وتسجيلها يف سجل
صحة طفلك الشخيص (الدفرت األزرق).
إذا ب ّينت النتائج أن من املطلوب تكرار الفحص فإن هذا ال يعني
بالرضورة أن هناك ضعفاً يف سمع طفلك .فقد تكون هناك أسباب
أخرى لهذه النتيجة .والسبب األكرث شيوعاً لتكرار الفحص هو وجود
سائل أو انسداد يف أذن طفلك بعد والدته.

قائمة تأ ّكد خاصة بالسمع
من الوالدة إلى  3أشهر

يستجيب لألصوات املرتفعة
يصبح هادئاً عند سامع األصوات املألوفة
يصدر أصوات مناغاة

يستجيب للكالم بالنظر إىل وجه املتكلّم

 6 – 3أشهر

يدير عينيه أو رأسه نحو األصوات
يبدأ يف إصدار أصوات شبيهة بالكالم
يضحك ويصدر أصواتاً للداللة عىل شعوره

 9 – 6أشهر

يتلفظ بكلامت قصرية غري واضحة متاماً مثل «دادا» و»ماما» و»بابا»
يرصخ/يصدر أصواتاً للفت انتباه اآلخرين إليه
يستجيب يف الغالب لكلمة «ال» ولنداء اسمه
يستجيب للغناء واملوسيقى

 9أشهر –  12شهراً

يقلّد أصوات كالم اآلخرين
يفهم كلامت بسيطة مثل «كرة» و»كلب» و»دادي»
يدير رأسه باتجاه األصوات الخفيفة
يقول كلامته األوىل

 18 – 12شهراً

يبدو أنه يفهم بعض الكلامت الجديدة كل أسبوع
يتّبع تعليامت لفظية بسيطة مثل «اجلب الكرة»
يشري إىل الناس أو أجزاء الجسم أو األلعاب عندما يُسأل عنها
يتعلّم باستمرار كلامت جديدة ليقولها حتى ولو بطريقة غري واضحة

 24 – 18شهراً

لديه ما بني  100و 200كلمة يستخدمها بصورة منتظمة
يصغي لقصص أو أغاين بسيطة
يجمع كلمتني أو أكرث يف عبارات قصرية مثل «عصري أكرث»
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