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برنامج فحص مسح السمع لحديثي الوالدة في غربي أستراليا

لماذا يحتاج طفلي إلى فحوصات سـمع إضافية؟
قد يكون هناك عدد من األسباب لعدم حصول نتيجة واضحة لفحص مسح السمع لطفلك:





يمكن أن يكون لدى طفلك درجة معينة من فقدان السمع المؤقت أو الدائـم.
ربما كان هناك سائل أو مادة أخرى موجودة أو دخلت في قناة األذن خالل عملية الوالدة.
وجود سائل مؤقت في األذن الوسطى.
كان طفلك متململ جدا ً أثناء المسح.

إذا لم تكن نتيجة فحص طفلك جيدة في أذنيه اإلثنتين ،يتعين أن يخضع إلى فحص إضافي للسمع .سوف يجري هذه الفحوصات
اخصائي في سمع األطفال ،يكون متخصصا ً في فحص سمع األطفال الرضع .وبمجرد إعطائك موعد للمتابعة فمن المهم جداً
نمو
حضوركم إلى هذا الموعد إذ سيم ّكنكم هذا من معرفة مدى قدرة طفلكم على السمع بأسرع وقت ممكن ،ويقلل من األثر على ّ
النطق واللغة لدى طفلكم.

ماذا سيحدث في فحص السمع التالي؟
سوف يجرى عدد من الفحوصات لمعرفة مدى قدرة طفلكم على السمع ،ويعرف الفحص األساسي بـ"استجابة الجذع الدماغي
السمعية" ) Auditory Brainstem Response (ABRوالذي قد يبدو مشابها ً للفحص المسحي ،ولكنه يقدّم معلومات
مفصلة أكثر بكثير حول سمع الطفل.
سوف توضع أدوات اإلستشعار التي تشبه تلك المستخ َدمة في الفحص المسحي األول على رأس الطفل .ويتم تشغيل أصوات تنقـر
نغمات مختلفة بارتفاع متفاوت عبر سماعات وتس َّجل االستجابات لمعرفة أكثر األصوات الخافتة التي يستطيع طفلكم أن يسمعها.

كيف أحضّر طفلي للفحص؟
يجرى معظم الفحص أثناء نوم الطفل ،لذا فمن األفضل أن يصل طفلك صاحيا ً ولكنه متعب .ويكون مفيداً أن تصلوا قبل الموعد
ببعض الوقت إلعطاء نفسك وقتا ً كافيا ً إلطعام طفلك وتهدئته كي ينام خالل الموعد .فإن لم ينم طفلك ،قد ال يتمكن اخصائي السمع
من إتمام الفحص.
يجب عليك البقاء مع طفلك طوال الفحص .إذا كان لديك أطفال آخرين ،نرجو أن تتخذي ترتيبات ليعتني أحد بهم في المنزل أو في
مكان آخر ألن غرفة الفحص يجب أن تكون هادئة قدر اإلمكان.
قد يستغرق الفحص قرابة ثالث ساعات في بعض األحيان إذا كان الطفل غير مستقراً .ننصحك بتخصيص كل فترة الصباح أو
بعد الظهر للموعد حسب الوقت المح ّدد وقد ترغبين في إحضار شخص معك لمؤازرتك.

ماذا سيحدث بعد الفحص؟
يستطيع اخصائي فحص سمع األطفال أن يعلمك بالنتائج وأن يشرح معناها ،وذلك في نفس اليوم عادة.
إذا ُوج َدت أية مشكالت في سمع طفلك تتم إحالتكم إلى الخدمات المالئمة لمناقشة خيارات العالج والدعم .ويتم إرسال تقرير إلى
هذه الخدمات إذا سمحت بذلك ،كما ترسل نسخة إليك وإلى طبيبك العام و/أو ممرضة صحة الطفل.
هناك معلومات متاحة لتوجيه عائالت األطفال الذين يعانون من فقدان السمع .سوف تعطى لك هذه المعلومات لمساعدتك في اتخاذ
الخيارات والقرارات المتعلقة بالخدمات التي ستحتاجينها لطفلك .وهناك أيضا ً إرشادات وروابط عملية حول خدمات الدعم
األخرى لك ولطفلك.

الكلفة
هذا الفحص مجاني لحملة بطاقة ميديكير .أما بالنسبة للوافدين من الخارج ،بما في ذلك حملة التأشيرة رقم  ،754فهناك رسم
يترتب تسديده لقاء كل جلسة من الخدمات ،ويتم مراجعة هذا المبلغ في بداية كل سنة مالية .سوف نحيطكم علما ً بالرسم المفروض
عندما تحجزون موعداً .وقد يكون ممكنًا استرجاع مبلغ ما من خالل الغطاء الصحي الخاص.
للحصول على مزيد من المعلومات حول األهلية ،يرجى اإلتصال بمكتب الحسابات في المستشفى على الرقم 6456 0033
أو البريد اإللكترونيPCH.PatientBilling@health.wa.gov.au :

المساعدة
يجري الفحص عادة في مدينة بيرث .فإذا كنتم تسكنون خارج ضواحي المدينة سوف نقدم لكم معلومات عن كيفية الحصول على
"خطة مساعدة المرضى في المواصالت" ).Patient Assisted Transport Scheme (PATS
إذا اخترتم أن تراجعوا اخصائي سمع خاص ،قد تكون هناك تكلفة ويتعين أن تناقشوا الرسوم مع اخصائي السمع الذي يقدّم
الفحص .ال تقدّم كل مراكز طب السمع الفحوصات المتخصصة لهذه المجموعة العمرية لذا فمن األهمية بمكان أن تسألوهم عما
إذا كانوا يقومون بإجراء فحوصات  ABRالتشخيصية لحديثي الوالدة .ومن المفيد أن تطلبوا من الموظفين أن يرسلوا تقريراً إلى
خدمة فحص سمع حديثي الوالدة المسحي بحيث يعلم القائمون على البرنامج بإنه قد تمت متابعة سمع طفلك بطريقة مالئمة.
إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف ،نرجو عدم التردُّد في اإلتصال هاتفيًا بمكتب فحص سمع حديثي الوالدة المسحي على الرقم
 6456 0037أو بممرضة صحة المجتمع المحلي لكي تحصلي على كل الدعم الذي تحتاجينه .نحن هنا للمساعدة ومن المهم
فعالً أن يحضر طفلك إلى فحص السمع.

يمكن إتاحة هذا المستند بنماذج بديلة عند الطلب لشخص يعاني من إعاقة.
Child and Adolescent Health Service
15 Hospital Avenue, Nedlands, WA, 6009
هاتف(08) 6456 2222 :
إصدار Newborn Hearing Screening Program
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