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سيتم عرض سلسلة من الفحوص الصحية لطفلك خالل األسابيع القليلة 

األوىل من حياته. يهدف أحد هذه الفحوص إىل الكشف عّم إذا كان 

لديه ضعف يف السمع. 

سيتم عرض فحص السمع يف أقرب وقت ممكن بعد والدته. إالّ أن 

الفحص غري مناسب لبعض األطفال ألنه قد ال يكون دقيقاً يف هذه 

الحاالت. بدالً من ذلك تتم إحالة هؤالء األطفال مبارشة للتقييم 

التشخييص بواسطة اختصايص يف السمع.

ملاذا متت إحالة طفيل مبارشة للتقييم التشخييص؟

تشمل األسباب التي تؤدي إىل اإلحالة املبارشة ما ييل:

• الال تثقب )عدم وجود قناة لألذن(

• صغر األذنني )عدم اكتمل أو منو األذن(

• التهاب سحايا بكتريي أو فريويس )مؤكّد أو مشتبه فيه(

• الشفة املشقوقة/ الحنك املشقوق

• متالزمة املنغولية

كذلك فإن األطفال الذين يقضون وقتاً يف قسم العناية الفائقة قد 

يُحالون مبارشة للتقييم التشخييص من جانب منّسق SWIS-H بعد 

التشاور مع أحد اختصاصيي أمراض األطفال حتى وإن كان أجري له 

فحص سمع ناجح.

يوجد ضعف كبري يف السمع لدى حوايل طفل إىل طفلني من بني كل 

1000 طفل عند الوالدة.

من املهم معرفة مدى حسن سمع طفلك بأرسع ما ميكن يك ميكنك 

وطفلك الحصول عىل النصح والدعم الصحيحني. 

إذا كان مكان إقامتك أبعد من 100 كلم عن املستشفى الذي متت 

إحالتك إليه ميكنك طلب معلومات من الشخص الذي أعطاك هذا 

.SWIS-H املنشور عن برنامج املساعدة يف النقل الخاص بربنامج

للحصول عىل معلومات عن التقييم التشخييص ميكنك طلب منشور 

»ملاذا يحتاج طفيل لتقييم تشخييص؟« من الشخص الذي أعطاك 

املنشور الذي بني يديك.

healthdirect Australia للحصول عىل مشورة صحية ميكن االتصال بـ 
 http://www.healthdirect.gov.au/ 

1800 022 222

Ar
ab
ic 

 -  W
hy

 ha
s m

y b
ab

y b
ee

n r
efe

rre
d d

ire
ctl

y 
fo

r a
 di

ag
no

sti
c a

ud
iol

og
y a

sse
ssm

en
t?

http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

 
جهة اتصال محلية / تفاصيل الموعد

د الموقع   للمزيد من المعلومات يرجى تفقُّ
اإللكتروني أدناه:


