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إذا مل تكن نتيجة فحَص السمع األولنّي اللذين أُجريا لطفلكام واضحة متاماً 

فإنه سيحتاج لتقييم تشخيص.

ميكن أن تكون هناك عدة أسباب لذلك.

فقد يكون السبب:

• وجود سائل أو انسداد يف أذن طفلك بعد الوالدة.

• قد يكون لدى طفلك درجة معينة من ضعف السمع.

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 املنشور عن 

.SWIS-H برنامج املساعدة يف النقل الخاص بربنامج

ما الذي سيحصل خالل التقييم التشخييص؟

سيتم إجراء عدد من االختبارات لتقديم معلومات مفّصلة عن مدى حسن 

سمع طفلك.

يقوم أحد اختصاصيي السمع، وهم أشخاص اختصاصيون يف اختبارات 

السمع، بإجراء هذه االختبارات. هذا التقييم مجاين.

ال يلحق أي من هذه االختبارات األذى بطفلك. 

كيف أعّد طفيل للتقييم؟

من األفضل أن يكون طفلك نامئاً خالل االختبارات. لذلك فإنه من املفيد 

الوصول أبكر من املوعد بقليل إلعطاء نفسك وقتاً إلرضاعه وتهدئته يك ينام.

وإذا كان لديك أطفال آخرون فالرجاء اإلعداد لقيام شخص آخر باالعتناء 

بهم يف املنزل يك ميكنك البقاء مع طفلك خالل التقييم، إذ أن بيئة التقييم 

يجب أن تكون هادئة.

مبا أن التقييم التشخيص يشمل مجموعة من االختبارات، فاملطلوب 

تخصيص نصف النهار قبل الظهر أو بعد الظهر لذلك، تبعاً ملوعدك املقّرر. 

كام قد يكون بوّدك إن أحببت إحضار شخص معك للمساعدة.

لماذا يحتاج طفلي لتقييم 

تشخيصي؟
كيف يتم التقييم؟

يُطلق عىل التقييم التشخيص اسم اختبار »استجابة جذع الدماغ 

السمعي« )ABR(. توضع قطع تحّسس شبيهة بتلك التي استُخدمت 

يف الفحص األول عىل رأس طفلك. ويتم إرسال أصوات عرب سامعات 

أذن إىل طفلك وتسجيل استجابته لتلك األصوات. تبنّي هذه 

االستجابات أخف األصوات التي يستطيع طفلك سامعها. 

ما الذي سيحصل بعد التقييم؟

سيكون باستطاعة اختصايص السمع إخبارك بالنتائج ورشح ما تعنيه، 

وسيكون ذلك عادة يف اليوم ذاته.

إذا تبنّي أن هناك ضعفاً يف سمع طفلك فستتم إحالتك إىل خدمات 

تخصصية يف أحد مستشفيات األطفال الثالثة يف نيو ساوث ويلز. 

وسُيسل تقرير إىل هذه الخدمات، كام تُرسل نسخة إليك وإىل طبيبك 

املحيل واختصايص األطفال الذي يعتني بطفلك وذلك مبوافقتك. 

وسيساعدك اختصايص السمع واملوظف االجتامعي يف الحصول عىل 

الخدمات واملساعدة التي قد تكون مطلوبة لك ولطفلك.

وإذا تبنّي أن سمع طفلك طبيعي لكن ساورك قلق بعد ذلك بشأن 

سمعه أو منوه اللفظي أو اللغوي فالرجاء اتخاذ ترتيبات يك يتم 

اختبار سمع طفلك مرة أخرى.

إن التحّدث إىل طبيب العائلة بداية جيدة. ميكن فحص السمع يف 

أية سن.

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

1800 022 222
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http://www.health.nsw.gov.au/kids-families

 
جهة اتصال محلية / تفاصيل الموعد

د الموقع   للمزيد من المعلومات يرجى تفقُّ
اإللكتروني أدناه:


