
 

هل طفلي 

 يسمع؟

ما المقصود ببرنامج فيرمونت للكشف المبكر  

 عن مشكالت السمع والتدخل لعالجها؟ 
 

يوفر برنامج فيرمونت للكشف المبكر عن مشكالت السمع 

الدعم والتدريب وإدارة  (VTEHDI)والتدخل لعالجها 

الرعاية لألسر وأطفالهم ولموفري الرعاية المجتمعيين. 

وتساعد تلك الشراكات على إحالة األطفال في الوقت 

المناسب من أجل إجراء الفحوصات التشخيصية وخدمات 

 التدخل المبكر. 
 

نحن نوفر للشركات وموفري الرعاية توصيات المتابعة 

لرعاية السمع المستمرة اعتماًدا على المخاطر المعرض 

 لها الطفل واحتياجاته.
 

ويعمل البرنامج مع الوكاالت القومية والوكاالت التابعة 

للوالية من أجل تحقيق أهداف الكشف المكبر عن حاالت 

 .6-3-1فقدان السمع والتدخل لعالجها أرقام 

 
Vermont Department of Health 

Vermont Early Hearing Detections and Intervention 

Division of Maternal and Child Health 

 لمزيد من المعلومات، اتصل بنا: 
 

 1872-651-802-1أو 0076-537-800-1  :الهاتف

 VTEHDI@vermont.gov :البريد اإللكتروني

 www.healthvermont.gov/family/hearing :قم بزيارة الموقع 
 

 تتاح هذه النشرة بلغات أخرى على موقع الويب الخاص بنا: 

www.healthvermont.gov/family/hearing/resources 

 

 

 

 

 

 إدارة الصحة

برنامج فيرمونت للكشف المبكر عن مشكالت السمع والتدخل 

 لعالجها 

Division of Maternal and Child Health 

108 Cherry Street S.L.P. 70 

Burlington, Vermont 05402 

www.Healthvermont.org 

 

 لماذا يحتاج بعض األطفال إلى إجراء اختبار 

 سمع آخر إذا نجحوا في الفحص عند الوالدة؟
 

يمكن أن يحدث فقد السمع في أي وقت. ورغم أن نجاح 

الفحص عند البداية يعد بمثابة بداية جديدة، يكون لدى بعض 

األطفال عوامل خطر مقترنة بفقد السمع الذي يمكن أن يتطور 

 في وقت الحق من حياتهم. 
 

 تأخر الكالم و/أو تأخر تطور اللغة: 
  

  وجود حاالت فقدان السمع بشكل دائم أثناء الطفولة

 بسجل األسرة.

 وجود تاريخ في العائلة بفقد السمع الدائم في الطفولة 

  وجود اختالفات ملحوظة في شكل الرأس أو الوجه أو

 الرقبة أو األذنين 

 بعض األدوية المعينة التي يتم إعطاؤها عند الوالدة 

 المقترنة بفقد السمع المتالزمات 

 إدخال الطفلة إلى وحدة الرعاية المكثفة لحديثي الوالدة 

 )األطفال الخدج )الوالدة قبل األسبوع السابع والثالثين 

 

يعد ولي األمر أو موفر الرعاية الذي تكون لديه مشاكل أحد 

 أهم األسباب التي تجعل الطفل يخضع لفحص السمع. 

 

يرسل برنامج فيرمونت للكشف المبكر عن مشكالت السمع 

خطابًا إليك وإلى موفر  (VTEHDI)والتدخل لعالجها 

 

 معلومات لألسر حول
 

فحص السمع لدى األطفال 

 حديثي الوالدة وما يتجاوز ذلك



 
لما يجب أن يخضع كل األطفال حديثي 

 الوالدة إلى فحص السمع عند الوالدة؟
 

يبدأ تطور اللغة والكالم لدى األطفال منذ لحظة الوالدة. 

ويعد العام األول ضروريًا لتطوير الكالم واللغة بشكل 

طبيعي. وعندما ال يكون باإلمكان بسهولة األصوات، يتأخر 

تطور اللغة. ويتم فقد الصوت بسهلة في السنوات األولى من 

العمر. والكثير من أولياء األمور يعتقدون أنهم يمكنهم 

معرفة ما إذا كان أطفالهم يمكنهم السمع أم ال. ولكن ال 

 يحدث ذلك مع كل أولياء األمور في الغالب. 

 

أطفال من  3طفل من حديثي الوالدة: حوالي  1111بين كل 

حديثي الوالدة يعانون من درجة من درجات فقد السمع. 

ونصف األطفال الذين يتم تشخيص إصابتهم بفقد السمع 

يكون لديهم تاريخ عائلي معروف باإلصابة بمشكالت في 

السمع أو غير ذلك من عوامل الخطر فيما يتعلق بفقد السمع. 

يمكن أن يكتشف فحص السمع لدى األطفال حديثي الوالدة 

 المشكالت المحتملة التي تصيب السمع في أول أيام العمر.

 

 متى يخضع طفلي لفحص السمع؟ 
 

يجب أن يخضع طفلك لفحص السمع قبل أن يغادر 

المستشفى. تقوم أغلب المستشفيات بإجراء عمليات فحص 

 ساعة.  12إلى  11السمع لألطفال بعد أن يصل عمره من 
 

إذا تمت بالوالدة في المنزل، فستقوم القابلة بفحص طفلك 

 من الذي يقوم بفحص سمع طفلي؟
 

يمكن أن يتم إجراء فحص السمع من خالل أطباء السمعيات 

أو الممرضات أو الفنيين المدربين أو متخصصي العالج 

 التنفسي أو القابالت.

 
 

 كيف يتم فحص سمع طفلي؟
 

هناك نوعان من أنواع فحوصات السمع المتاحة، وهما 

واالنبعاثات  (AABR)االستجابة السمعية التلقائية للدماغ 

ويمكن أن يخضع طفلك للفحص  .(OAE)الصوتية التلقائية 

وفقًا لطريقة واحدة من هاتين الطريقين أو وفقًا لكلتا 

 الطريقتين. 
 

وتتسم هذه الفحوصات بأنها آمنة وسريعة وغير مؤلمة. 

وأغلب األطفال ينامون أثناء الفحص، وتكون النتائج متاحة 

 عندما ينتهي الفحص.

 

   

 

ما هي النتائج المحتملة لفحص السمع لدى 

 األطفال حديثي الوالدة؟
 

يعني أنه ال يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي في هذا النجاح 

 الوقت.
 

بما يعني أن طفلك لم يتجاوز فحص السمع في أذن  اإلحالة

واحدة أو كال األذنين. وال يؤكد ذلك إصابة الطفل بفقد السمع، 

 إال أنه يلزم تكرار فحص السمع. 
 

متاحة لم يكتمل الفحص أو لم تتم المحاولة؛ ال توجد نتائج 

لإلشارة إلى أنه تم االضطرار إلى إيقاف الفحص قبل أن 

يكتمل ويلزم إجراء فحص آخر. غالبًا ما يكون ذلك بسبب 

 مستوى نشاط الطفل أو بسبب مشكالت في المعدات نفسها.
 

تتم مشاركة نتائج فحص السمع لدى طفلك مع موفر الرعاية 

الرئيسية لطفلك ومعنا في برنامج فيرمونت للكشف المبكر 

   .(VTEHDI)عن مشكالت السمع والتدخل لعالجها 

ماذا إذا لم يخضع طفلي لفحص السمع أو إذا كان 

 يحتاج إلى إجراء فحص آخر؟ 
                  

يقوم برنامج فيرمونت للكشف المبكر عن مشكالت السمع 

باالتصال بك. يساعدك  (VTEHDI)والتدخل لعالجها 

 فريق العمل لدينا على تقرير مكان حجز موعد للفحص. 

 

 تتاح فحوصات السمع عبر:

  المستشفيات المجتمعية 

   بعض مراكز الممارسات السمعية 

  .بعض عيادات طب األطفال 

 6-3-1األهداف القومية والخاصة بالوالية رقم 
 

تتمثل معايير الرعاية القومية وأهداف برنامج فيرمونت 

للكشف المبكر عن مشكالت السمع والتدخل لعالجها 

(VTEHDI)  في فحص السمع لكل األطفال حديثي

الوالدة قبل مغادرة المستشفى أو قبل أن يصل الطفل إلى 

عمر شهر واحد. إذا لم ينجح الطفل في تجاوز عملية 

الفحص األولى، ففي تلك الحالة يلزم إجراء المزيد من 

الفحوصات. يحصل األطفال المصابون بأي درجة من 

درجات فقد السمع على أفضل فرصة لتطوير الكالم 

واللغة لديهم إذا تم تشخيص إصابتهم عندما يصل عمرهم 

وإذا تم إشراكهم في خدمات الدعم عندما أشهر  3إلى 

 .أشهر 6يصل عمرهم إلى 

 


