
التشخيص املبكر لفقدان 
 السمع – ملاذا اآلن، 

وما هي اخلطوة التالية؟

إنَّ التشخيص املبكر لفقدان السمع 
هام. وقد أظهرت أحباث حالية أن 

األطفال الذين يتم تشخيصهم يف 
مرحلة مبكرة ويبدأون يف استخدام 

السماعات امُلعينة على السمع 
ويلتحقون خبدمات تدخل مبكر يف 

عمر ست سنوات كأقصى حد، 
قد يطوِّروا لديهم مهارات لغوية 

ومهارات تواصل، مماثلة ملا لدى 
األطفال طبيعيي السمع، حىت بدئهم 

املرحلة املدرسة. إنَّ اهلدف الرئيسي 
من التشخيص املبكر لفقدان السمع هو إتاحة 
التواصل لطفلك. والفائدة من االختبار املبكر 

هي أن طفلك ميكنه أن حيصل على مساعات 
معينة على السمع، يبدأ يف االستماع بأسرع ما 

ميكن ويتعلم االستفادة القصوى من حاسة السمع، 
أو بإمكان عائلتك البدء يف تعلم لغة اإلشارة 

)AUSLAN( الستخدامها مع طفلك.  

ما املقصود بتشخيص فقدان السمع؟ 
معظم األطفال الذين يعانون من فقدان السمع 

يولدون لعائالت ليست لديها خربة أو تاريخ مع 
املرض. ومثة العديد من األسباب وراء إصابة 

الطفل بفقدان السمع. ففقدان السمع احلسي 
العصيب )يُسمى أحيانًا الصمم العصيب( حيدث 
لعدة أسباب مبا فيها عوامل وراثية، صعوبات 

مصاحبة للوالدة، الوالدة املبكرة، إلتهابات/
أمراض أثناء حَمل األم وأمراض الطفولة 

كالنكاف، احلصبة أو التهاب السحايا.

ليس باإلمكان يف كافة األوقات اكتشاف سبب 
فقدان السمع. وإذا أردتِ احلصول على املزيد 

من املعلومات عن أسباب فقدان السمع، 
 استفسري لدى أخصائي أمراض السمع، 

 أو طبيب األطفال أو أخصائي األذن 
واألنف واحلنجرة.1

 ما الفرق الذي ميكنين إحداثه 
عندما أعرف أن طفلي مصابًا 

بفقدان السمع؟  
كلما اكتشفتِ فقدان السمع لدى طفلك مبكرًا، 

كلما أسرعت يف إحداث فرق. و بإمكانك إحداث 
فرق عن طريق: 

•  التواصل واللعب مع طفلك. تواصلي   

   والعَيب مع طفلك كما كنتِ ستفعلني لو كان 
ري، مبقدور طفلك     مسعه طبيعيًا. وتذكَّ

   التجاوب بعدة طرق مع أصواتك، تواصلك 
   البصري، تعبريات وجهك، وملساتك. 

   كما أن األحضان، والطمأنة، واألرجحة، 
   والتبسُّم والغناء لطفلك هذه مجيعها من 

  أشكال التواصل. 

 •  حماولة إبقاء طفلك بالقرب منك بقدر 

   اإلمكان. سيكون صوتك أعلى ويكون أسهل 
   لطفلك أن يسمعك ويراك. وحىت لو مل يكن 

   مبقدور طفلك مساعك، فمن األمهية أن 
   يستطيع رؤيتك حىت يشعر باألمان.2 

   محالة الطفل امللتفة حول جسمك ميكن 
   أن تكون طريقة جيدة لتقريب واشراك 
   طفلك والسماح له أو هلا برؤية وجهك 

  ورؤية ما حيدث حوله/حوهلا. 
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•  أخذ طفلك إىل مجيع املقابالت/ املواعيد.		

		هذا سيساعد املختصني الذين تراجعينهم  

  على مراقبة تطور طفلك. 

•  التواصل مع طفلك عن طريق لغة   

  اإلشارة، إذا أردتِ ذلك.

•  احلصول على املعلومات. أحصلي على  

  أكرب قدر تستطيعينه من املعلومات   
  من خمتلف املصادر. وعند حصولك على  

  معلومات ومساعدة غري متحيزة، يزيد  
  احتمال اختاذك قرارات جيدة لطفلك وعائلتك:

  –  اطرحي أسئلة وتأكدي من فهمك   

    لإلجابات.

  –  خذي الوقت الذي حتتاجينه الختاذ   

   القرارات. ال حاجة للتعجل، على   
    الرغم من أنه ليس جيدًا بالطبع 

   التأخر لشهور.

ِـّري عما يقلقك.3    –  اعب

•  التحدث إىل والدين آخرين لديهم أطفال  

  مصابني بفقدان السمع. بإمكانك تعلم   
  الكثري من خرباهتم وجتارهبم. 

ري أنك لستِ لوحدك. هناك خدمات متنوعة  تذكَّ
متاحة ملساعدتك أنت وطفلك، مبا يف ذلك:

•  خدمات التدخل يف مرحلة الطفولة املبكرة 

•  جمموعات اللعب

•  خدمات الزيارات املزنلية 

•  موظفي دعم الوالدين

•  أخصائيي أمراض النطق 

•  جمموعات الوالدين 

•  مراكز صحة األمومة والطفولة 

•  أخصائيي أمراض السمع 

ما هي اخلطوة التالية؟ 
سيقوم أحد أخصائي أمراض السمع )من قِبل 

هيئة Australian Hearing( بترتيب عددٍ 
من املقابالت لكِ ولطفلك.وقد يتم تزويد طفلك 
بسماعة معينة على السمع. وستحتاجني أيضًا 

 مراجعة أخصائي أذن وأنف وحنجرة أو 
طبيب أطفال. 

ستتلقني أيضًا معلوماتٍ عن جمموعة من 
مساعدات وخدمات التدخل املبكر اليت ميكنها 
أن تساعدك يف احلصول على املعلومات اليت 

حتتاجينها ووضع خطة عمل للشهور القليلة 
املقبلة. إنَّ دور خدمات التدخل املبكر هو 
مساعدتك أنت وطفلك وبقية أفراد العائلة. 
وسيحاول املوظفون اإلجابة على أسئلتك، 

ومناقشة التواصل وعرض دعٍم عملي. 
وسيستطيعون أيضًا إخبارك خبدماتٍ أخرى يف 

منطقتك. ومن األمهية أن تتذكري أنه لديك حرية 
اختيار اخلدمة اليت تشعرين فيها بارتياٍح أكثر. 

وقد يكون مفيدًا أيضًا أن تتحدَّثي إىل أفراد 
عائلتك، أو أطباء أو أخصائيي مسع، أو والدين 
آخرين وجمموعات مناصَرَة األطفال املصابني 

بفقدان السمع، أو أخصائي مشورة متمرِّس. 

  The National( 1  اجلمعية الوطنية لألطفال الصُم 
   Children’s Society)،        ، طفلك لديه فقدان 

  مسع، لندن.
2 هيئة Australian Hearing،           ، إختيارات،  

  Chatswood، نيوساوث ويلز. 
 :)Building blocks( 3  أطفال أستراليا الصُم، ُكتل البناء 
  دليل الوالدين لاُلسر اليت لديها أطفال مصابون بفقدان  
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