برنامج السمع املبكر لبريتيش كولومبيا معلومات لآلباء
الفحص املبكر لسمع طفلك
إن برنامج السمع املبكر لبريتيش كولومبيا ( )BCEHPهو برنامج في
املقاطعة لفحص السمع والتدخل مبكرا ً لتقدمي املساعدة.
من املهم معرفة إذا كان طفلك يتمتع بسمع جيد .يبدأ األطفال في تعلم
مهارات الكالم واللغة مبجرد والدتهم .إذا كان طفلك ال يسمع جيداً ،قد
يكون لديه مشكالت في تعلم الكالم وتطوير املهارات اللغوية .اختبارات
السمع التي جُترى لألطفال حديثي الوالدة مهمة بالنسبة لألسرة ألنه في
حال اكتشاف فقدان السمع مبكرا ً في أول حياة الطفل فحينها ميكننا أن
نفعل الكثير من أجله.

ملاذا فحص السمع لدى طفلي؟
يُولد طفل واحد فاقدا ً للسمع في إحدى أو كلتا أذنيه من بني كل  300طفالً.
يتزايد هذا الرقم بالنسبة لألطفال الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة عند
الوالدة .وليس من السهل حتديد ما إذا كان الطفل قد ُولد فاقدا ً للسمع عن
طريق مراقبته أو مراقبة سلوكه فقط .وبدون الفحص املبكر ال يتم اكتشاف
العديد من األطفال الذين يعانون من فقدان السمع .ومن املهم فحص سمع
طفلك حتى إذا لم يكن هناك أي فرد من أفراد العائلة يعاني من فقدان
السمع .ومعظم األطفال الذين ُولدوا فاقدين للسمع كانوا أطفاال ً ألسر
ليس لديها تاريخ في اإلصابة بفقدان السمع.

اختبار فحص السمع لدي طفلك
سوف يُعرض عليك وأنت في املستشفى إجراء اختبار فحص لسمع الطفل.
يُجرِي اختبار الفحص أخصائي ُم َدرب من قبل برنامج  .BCEHPيستخدم
االختبار أساليب آمنة وبسيطة وسريعة لفحص سمع جميع األطفال
حديثي الوالدة .وإذا لم يتم فحص سمع الطفل في املستشفى ،ميكن إجراء
الفحص في أحد أقرب عيادات الصحة العامة اخلاصة بفحص السمع.
وسيتم استخدام أحد اختبارين؛ إما اختبار االنبعاث الصوتي التلقائي في
األذن ( )AOAEأو اختبار االستجابة السمعية الصوتية جلذع الدماغ (.)AABR
بالنسبة لفحص  ،AOAEيتم وضع سماعة صغيرة في اجلزء اخلارجي من
أذن الطفل ،ويتم إصدار أصوات داخل األذن .وعندما تتلقى األذن الصوت،
يقوم اجلزء الداخلي من األذن ،املعروف بقوقعة األذن ،بإصدار استجابة ميكن
قياسها.
أما بالنسبة الختبار  ،AABRيتم استخدام سماعات رقيقة مصنوعة
خصيصا ً لألطفال .وتُثبت تلك السماعات على الرأس وتوضع على أذني
الطفل ،وت َصدر مجموعة من أصوات الطقطقة .وتوضع أجهزة إحساس
صغيرة على جبهة الطفل ،ورقبته ،وخده أو كتفه .وفي كال االختبارين ،تُبني
أجهزة الفحص السمعية في كال االختبارين مدى استجابة أذني الطفل إلى
الصوت.
يستغرق اختبار  AOAEفقط دقائق قليلة إذا كان الطفل هادئا ً أو نائماً.
ويستغرق الفحص فترة أطول بالنسبة الختبار  AABRتصل إلى 30دقيقة
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هل سوف يسبب اختبار فحص السمع أملاً لطفلي؟
ال ،االختبار ال يسبب أي ألم أو ضيق .يُجرَى اختبار فحص السمع عادة عندما
يكون الطفل نائما ً أو هادئاً.

متى سوف أحصل على نتائج اختبار فحص السمع؟
سوف تُعطى نتائج اختبار الفحص بعد عملية الفحص مباشرة .وسوف
تُقدم إليك أيضا ً بعض املعلومات لتأخذها معك إلى املنزل وتشمل أرقام
جهات اتصال إذا أردت أي استفسار.

ملاذا يحتاج بعض األطفال اختبارين للفحص؟
العديد من األطفال يبدون استجابات واضحة أثناء االختبار األول و هنا ال
توجد حاجة إلى اختبار ثان .بعض األطفال ال يبدون استجابات واضحة
من كلتا األذنني في االختبار األول وهنا يلزم إجراء اختبار ثان .وهذا ال يعني
بالضرورة أن طفلك فاقد للسمع.
ومن بعض األسباب إلجراء اختبار ثان:
• قد ال يكون الطفل هادئا ً أثناء إجراء الفحص.
• قد يكون هناك ضجيج في املكان أثناء إجراء اختبار الفحص.
• رمبا يكون الطفل لديه سائل في أذنيه أو انسداد مؤقت في األذنني بعد
الوالدة .هذا شيء معتاد ،ويزول عادة من تلقاء نفسه
• قد يكون الطفل مصابا ً بفقدان السمع

يبدي طفلي استجابة للصوت .هل مازال طفلي يحتاج
إلى اختبار فحص سمع آخر؟
ولو أن معظم األطفال سوف يبدون استجابات واضحة في فحص السمع
الثاني ،إال أنه من املهم جدا ً للطفل إجراء الفحص الثاني .هذا ألن األطفال
الذين يعانون من فقدان السمع يبدون عادة استجابات لبعض األصوات .إذا
كان طفلك مصاب بفقدان السمع فمن املهم اكتشاف ذلك في أقرب وقت
ممكن.

برنامج السمع املبكر لبريتيش كولومبيا معلومات لآلباء
إذا كانت نتائج اختبار الفحص الثاني غير واضحة ،فهل
يعني هذا أنه من املمكن أن يكون طفلي مصاباً بفقدان
السمع.
إذا كانت نتائج اختبار فحص السمع الثاني غير واضحة ،فسوف يُجري
أخصائي سمعيات متخصص و ُم َدرب من ِقبل برنامج  BCEHPاختبار أكثر
عمقاً .طفل واحد من عشرين طفالً تقريبا ً من الذين لم يبدوا استجابات
واضحة في االختبار السمعي الثاني مصابون بفقدان السمع في إحدى أو
كلتا األذنني.

ماذا تعني كلمة “اجتاز” في نتيجة اختبار فحص السمع؟
تعني كلمة ”اجتاز“ في نتيجة اختبار فحص السمع أننا حصلنا على
استجابات واضحة من كلتا األذنني وأنه من غير احملتمل أن يكون طفلك
مصابا ً بفقدان السمع اآلن .ولكن ،قد يصاب بعض األطفال بفقدان السمع
الحقا ً أثناء فترة الطفولة ،لذا من املهم إجراء فحص السمع على الطفل إذا
كانت لديكم أية مخاوف.
أثناء إجراء اختبار السمع يتم فحص األطفال أيضا ً من أجل الكشف عن
العوامل التي قد تؤدي إلى خطر التعرض لفقدان السمع في فترة الطفولة
املتأخرة .في حال أن كان طفلك لديه أحد عوامل اخلطورة اآلتية ،ينصح
بإجراء اختبار متابعة:
• فرد قريب من الدرجة األولى يعاني من فقدان السمع أثناء الطفولة
• الشق احللقي
• بعض املتالزمات
• بعض املشاكل الصحية اخلطيرة املبكرة

أفضل طريقة تتأكد منها على سمع طفلك هو أن حتضر
جميع مواعيد املتابعة.
هناك بعض البرامج األخرى (مثل عيادات متابعة األطفال حديثي الوالدة أو
البرنامج اخلاص بالشق احللقي) قد تطلب منك عمل اختبار للسمع لطفلك.
إذا اتصل بك أي موظف من أكثر من واحد من هذه البرامج لتحديد موعد،
يجب أن تتصل مبقدم اخلدمات لك وتبلغه بهذا األمر .عادة ،لست في حاجة
إلى حضور كال املوعدين إذا كانا قريبني لبعضهما البعض من حيث الزمن.

كيف يتم التعامل مع املعلومات اخلاصة بطفلي؟
إن برنامج السمع املبكر في بريتيش كولومبيا ( )BCEHPهو خدمة تقدمها
مستشفى بريتيش كولومبيا لألطفال وهيئة اخلدمات الصحية في
املقاطعة ( .)PHSAوحتى يساعدنا على تقدمي اخلدمات ألسرتك ،قد يحتاج
 BCEHPإلى أن يُفصح عن معلومات تتعلق بطفلك إلى املهنيني الذين
يقدمون اخلدمات إلى األسر كجزء من البرنامج .قد يتواجد هؤالء املهنيون
في مستشفيات أخرى ،أو عيادات سمعية ،أو وحدات صحية ،أو مراكز تنمية
الطفولة ،أو برامج التدخل املبكر ،أو املدارس أو مراكز احلضانات و/أو رعاية
األطفال.
يتم جمع املعلومات الشخصية مبوجب قانون حرية املعلومات وحماية
اخلصوصية لبريتيش كولومبيا
 .BC Freedom of Information and Protection of Privacy Actتُستخدم
هذه املعلومات من ِقبل  BCEHPللمساعدة في حتديد مدى جناحنا في
تلبية احتياجات األسر ،وكيفية حتسني البرنامج واخلدمات وضمان جودة
العناية الصحية .قد تُستخدم تلك املعلومات في األبحاث كما هو موضح
في القسم  35من قانون حرية املعلومات وحماية اخلصوصية لبريتيش
كولومبيا.
للمزيد من املعلومات عن كيفية جمع املعلومات واإلفصاح بها جلهات أخرى
من ِقبل  ،BCEHPيُرجى االتصال إما بـمدير البرنامج على الرقم
 250-519-5725أو باملسئول عن اخلصوصية في هيئة الصحة احمللية في
منطقتك.
للحصول على املزيد من املعلومات عن برنامج السمع املبكر في
بريتيش كولومبيا زر موقع  BCEHPعلى
www.phsa.ca/earlyhearing
أو اتصل على الرقم 1-866-612-2347

معلومات االتصال بعيادة السمع التابعة لهيئة الصحة:

وأفضل طريقة لالطمئنان على حالة السمع لدى طفلك هي حضور جميع
مواعيد املتابعة.
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