طريق األرسة التي لديها طفل
فاقد السمع يف أذن واحدة فقط
(أحادي السمع)

الطفل املولود
أول فحص للسمع

• ميكن أن يكون إما يف املستشفى أو يف إحدى العيادات املجتمعية.
• لو مل تكن النتائج واضحة يتم إرسال الطفل لفحص ثان.
• يخضع األطفال املعروف عنهم أنه يوجد احتامل لتعرضهم
لفقدان السمع يف الطفولة املتأخرة للفحوص السمعية بعيادات
قياس السمع املحلية الخاصة بالصحة العامة.

قبل أو عند سن ال 3أشهر

التقييم السمعي التشخييص

• يتم استخدام املزيد من االختبارات الشاملة للتقييم
الكامل لسمع الطفل.
• يعمل أخصائيو العالج السمعي عن كثب مع
منسقي برنامج السمع املبكر يف بريتيش كولومبيا
يف حال تأكيد وجود فقدان دائم للسمع.

قد يتم وضع الخدمات املجتمعية املالمئة يف
االعتبار يف أي مرحلة زمنية:

لو تم التأكد من فقدان السمع يف إحدى األذنني-
ما الذي يحدث اآلن؟

• لو كانت هناك مخاوف لديك أو لدى أحد أفراد األرسة.
• لو أوىص بذلك األخصايئ السمعي أو منسق برنامج السمع
املبكر يف بريتيش كولومبيا.

• يقوم برنامج السمع املبكر يف بريتيش كولومبيا باالتصال باألرسة
ويقدم معلومات عن الفقدان األحادي للسمع وتنمية التواصل
والخدمات.
• املتابعة الطبية املستمرة وتحديد املواعيد لقياس السمع.

وقد يتم األخذ يف االعتبار يف أي مرحلة زمنية
خدمات إضافية من املقاطعة.

الفحص الثاين

• لو مل يتم التأكد من الحالة السمعية يف إحدى
األذنني أو كلتيهام يتم إرسال الطفل للمزيد من
فحوص السمع.

يف أي وقت

ما بعد التشخيص

وقد تتضمن أمثلة هذه الخدمات ما ييل:
• اإلحالة لفريق  Sunny Hillلفقدان السمع للمزيد من التقييامت
التنموية األكرث تعمقا.
• اإلحالة لربنامج « Well-Beingلرفاه»لدعم األرس من قبل مستشارين
مهنيني (متوفرة لألرسة يف جميع أنحاء بريتيش كولومبيا)

ما الذي ميكن توقعه مع الفقدان األحادي
للسمع؟
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صعوبة يف السمع أثناء الضوضاء أو عند توجيه الصوت
لألذن الضعيفة.
يكون تحديد االتجاه الذي يأيت منه الصوت أكرث صعوبة

ما الذي يتعني القيام به
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اقرتب من طفلك عند التحدث إليه.
اسأل أخصايئ السمع عن كيفية حامية السمع لدى
طفلك.
اسأل أخصايئ السمع إذا كان هناك أي أجهزة سمعية قد
تكون مفيدة.
اذهب إىل الطبيب أو أخصايئ السمع إذا كنت تشك يف
أن هناك تغيري يف قدرة سمع طفلك أو التهاب باألذن.
اسأل الطبيب وأخصايئ السمع للمزيد من املعلومات.
تأكد من أن التواصل املبكر للطفل يسري يف مراحله .إذا
كانت لديك أي شواغل أو تحتاج للمزيد من املعلومات،
اتصل مبنسق التدخل العالجي بربنامج السمع املبكر يف
بريتيش كولومبيا عىل رقم  1-866-612-2347أو بالربيد
اإللكرتوين عىل عنوان .bcehp@phsa.ca

للمزيد من املعلومات اتصل مبكتب الربنامج
 BCEHPالتابع للمقاطعة
رقم مجاين 1-866-612-2347
www.phsa.ca/earlyhearing
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