إلى األهالي
معلومات فحص السمع عند الوليد
لماذا ينصح باجراء فحص السمع للطفل الرضيع؟
السمع الطبيع هو العامل الرئيس ف تطوير الكالم واللغةً .
نظرا لكون اكتساب المعرفة األساسية للغة يتم خالل العامي
األولي من العمر ،فمن المهم جدا اكتشاف وعالج فقدان السمع أو ضعف السمع ف أقرب وقت ممكن .يولد ف ألمانيا
مايقارب طفلي مصابي بضعف حاد ف السمع من بي ألف طفل.ع
ُ َّ
الرضع؟
ه عواقب ضعف السمع عند األطفال
ما ي
ً
شهرا .حيث يجد معظم هؤالء األهاىل أن أطفالهم  18إىل 12عواقب نقص السمع عند األطفال تبدأ بالظهور ف سن
يتحدثون أقل من األطفال اآلخرين أو أن الطفل يعان من صعوبة ف السمع ف أحد فحوصات حديث الوالدة الروتينيه.
وكلما قلت درجة فقدان السمع ،كلما تم اكتشافها بشكل متأخر .وبالرغم من ذلك ,السمع له أهمية هائلة في السنة األولى
من حياة الرضيع .يؤدي االكتشاف المتأخر لفقدان السمع إلى تأخر تطور اللغة وإلى تأخير نمو الطفل بشكل عام .فحوصات
السمع المبتكرة تسمح بالكشف عن عيب ف السمع بعد الوالدة ر
مباشة.ا
االختبارات التشخيصية
يتم اجراء اختبارات فحص السمع ف عيادة األمومة بشكل طبيع .إنها غي مؤلمة ابدا،والتتضمن أي آثار جانبية أو
ً
ضغطا عىل طفلك .يتم تنفيذها من قبل طاقم العيادة أو أخصان األذن واألنف والحنجرة( .نطلب منك عدم استخدام
ً
حمام الزيت أو كريم للجسم عىل طفلك قبل الفحص .يمكن إختبار طفلك بشكل مثاىل إذا كان متعبا وتم اطعامه للتو).
ي
واحد فقط من آالف األطفال حديث الوالدة يعانون من ضعف السمع .إذا كانت نتيجة الفحص تشي إىل أن طفلك قد
يعان من ضعف ف السمع ،فمن الضوري تكرار االختبار بعد أسبوعي .سيقوم موظفو العيادة بإخبارك عن اإلجراء
اإلضاف .إذا كان للفحص المتكرر مرة أخرى نتيجة واضحة ،فمن المستحسن استشارة مؤسسة طب األطفال لمزيد من
التشخيص.ز
القليل من األطفال يصابون بضعف السمع عندما يكيون (أي بعد التهاب األذن الوسىط) .إذا ر
افيضت أن طفلك يعان
ر
من ضعف السمع  ،في رج االتصال بطبيب األطفال أو أخصان األذن واألنف والحنجرة أو مؤسسة طب األطفال.ز
سيتم تخزين بيانات الفحص (أي وجود أو عدم وجود نقص بالسمع) ف مركز فحص السمع لحديث الوالدة داخل مركز
أولدنيج .ف حال وجود نقص للسمع ,سيتم تخزين االسم والعنوان لالتصال بالوالدين لعدم تفويت إعادة
هورزينتغم ف
ر
الفحص الالزمة .سيتم جعل بيانات جميع األطفال األصحاء مجهولة المصدر قبل النقل .يتم تخزين جميع البيانات
لمدة خمس سنوات وتحليلها علميا خالل هذا الوقت لتعزيز ضمان الجودة .لن يتم نقل البيانات إىل أطراف ثالثة .سيتم
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