،ليحظى الطفل بنمو شامل ويتطور كالمه بشكل صحيح
.فإنه من المهم للغاية الكشف المبكر عن الصمم
متى يتم الحصول على نتائج اختبار السمع؟

بعد الخضوع الختبار السمع ،سيخبرك مهنيوا الرعاية الصحية
.بالنتائج التي سيسجلونها في الدفتر الصحي لطفلك

قبل الحصول على التصريح الطبي ،سيخضع طفلك بقسم الوالدة
إلى اختبار السمع الذي سيسمح بتحديد ما إذا كان يسمع بشكل
.صحيح

إذا اجتاز الطفل االختبار ،فمن غير المرجح أن يكون لديه ضعف
في السمع .لكن ،من المهم مواصلة مراقبة السمع لدى طفلك خالل
.السنوات األولى من عمره

لماذا يتم إجراء اختبار السمع؟

أما إذا لم يجتز الطفل االختبار ،فمن الضروري إعادة إجراء
االختبار خالل قرابة الشهر األول من عمره للتحقق من النتائج،
ألن هناك عوامل مؤقتة تعيق تقييم سمع الطفل بشكل صحيح
.خالل األيام األولى من عمره

صا في سن مبكرة
.يقدم برنامج فحص ضعف السمع تشخي ً

ماذا تعني هذه النتائج؟

بمجرد الخضوع لهذا االختبار الثاني وفي حال عدم اجتياز الطفل
لالختبار ،فسيقوم مهني الرعاية الصحية بإحالته إلى وحدة اإلحالة
الخاصة بتشخيص ضعف السمع حتى يخضع للفحوصات
).التشخيصية ذات الصلة (ما يقرب من الشهر الثالث من عمره

لماذا يجب القيام بالكشف
المبكر لفقدان السمع
لدى طفلك؟

هل يجب تقييم سمع مولودك؟

وبمجرد الحصول على النتائج ،ستوفر لك جميع المعلومات
الضرورية بغرض تقديمك المشورة بشأن الخطوات المقبلة التي
.يجب اتباعها

يُصاب مولود واحد من بين كل ألف مولود بالصمم الذي ينبغي
.معالجته كي يحظى الطفل بنمو شامل سليم

أمرا مه ًما؟
لماذا يُع ّد تقييم سمع الطفل ً

للصمم تداعيات هامة على كالم األطفال وعلى تطورهم العاطفي
.والدراسي والحركي واالجتماعي

ما هي عوامل الخطر؟

هي تلك األسباب التي يمكن أن تُسهم في وجود عجز في السمع
.لدى الطفل أو ظهوره الحقًا
سيخبرك مهنيوا الرعاية الصحية بما يجب القيام به في حال وجود
.عوامل خطر

كيف يتم إجراء اختبار السمع؟

تقنية الجهد السمعي المستحث المؤتمت هي اختبار بسيط للغاية
ينطوي على وضع سماعات تُرسل عبرها محفّزات صوتية
.وأقطاب كهربائية تسمح لنا بتسجيل االستجابة السمعية

هل يمكن أن يسبب إزعاجا ما لطفلك؟

يسمح برنامج الكشف المبكر لفقدان السمع
.بتحديد ما إذا كان الطفل يسمع بشكل صحيح
.من المهم فحص سمع جميع األطفال

.ال يسبب له أي إزعاج
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إذا كانت لديك أي تساؤالت أو شكوك بشأن الضعف السمعي ،فيرجى استشارة مهنيّي الرعاية الصحية
.بمركزالصحة الخاص بك

Per tal que l’infant tingui un desenvolupament global i del llenguatge correcte,
és molt important detectar-li precoçment la sordesa.
Cal valorar l’audició del nadó?
Abans de l’alta, al vostre centre maternal es farà la
prova d’audició al nadó, que servirà per saber si hi
sent correctament.

Per què es fa la prova d’audició?
Un de cada mil nadons tindrà una sordesa que cal
drà tractar perquè l’infant pugui tenir un correcte
desenvolupament global.
El Programa del cribratge de la hipoacúsia pro
porcionarà un diagnòstic en edats precoces.

Per què és important valorar l’audició
de l’infant?
La sordesa té unes repercussions importants en la
parla i el desenvolupament psicomotor dels infants.

Què són els factors de risc?
Són aquells que poden afavorir la presència o l’apa
rició posterior d’un dèficit auditiu en l’infant.
Els professionals sanitaris us diran què cal fer en
el cas que existeixin factors de risc.

Com es fa la prova d’audició?
La tècnica dels potencials evocats auditius auto
matitzats és una prova molt senzilla que consisteix
en la col·locació d’uns auriculars —a través dels
quals s’envien uns estímuls sonors— i uns elèc
trodes que ens permeten registrar la resposta au
ditiva.

Pot produir alguna incomoditat
al vostre nadó?
No li comporta cap tipus d’incomoditat. Sovint, la
prova es realitza mentre el nadó dorm o pren el pit.

Quan us donaran els resultats
de la prova d’audició?
Després de dur a terme la prova d’audició, els pro
fessionals sanitaris responsables us informaran
dels resultats i els anotaran en el carnet de salut
infantil.

Què volen dir aquests resultats?
Si passa el test, és molt poc probable que tingui
una deficiència auditiva. És important seguir ob
servant l’audició durant els primers anys.

Per què cal fer la
detecció precoç
de la hipoacúsia
al nadó?

Si no passa el test, és essencial repetir la prova al
voltant del primer mes de vida, per verificar-ne els
resultats, perquè hi ha factors transitoris que difi
culten la valoració correcta de l’audició durant els
primers dies.
Un cop feta aquesta segona prova, si l’infant no la
passa, el professional sanitari us derivarà a la uni
tat de referència per al diagnòstic de la hipoacúsia
per tal que li facin les proves diagnòstiques per
tinents (al voltant del tercer mes de vida).

El Programa de detecció precoç
de la hipoacúsia servirà per detectar
si l’infant hi sent correctament.
És important fer el cribratge
a tots els infants.

Un cop obtinguts els resultats, se us facilitarà tota
la informació necessària per assessorar-vos sobre
els passos que s’han de seguir.

Davant de qualsevol dubte o sospita de dèficit auditiu,
consulteu els professionals sanitaris del vostre centre.
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