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نتائج اختبار فحص السمع غير مقبولة، فحص متابع
تم إجراء عدد من فحوصات السمع لطفلكم. 

تم إجراء هذه الفحوصات من قبل فاحص من مركز رعاية 
صحة الشباب أو مركز رعاية األمومة. ولكن

اختبار فحص السمع لم يؤكد جودة السمع في إحدى أذني 
طفلكم أو كليهما، ويلزم األمر إجراء المزيد من

الفحوصات. يقدم هذا الكتّيب معلومات حول الفحوصات الالزمة.

ما الذي تعنيه هذه النتائج؟
إن الحصول على نتيجة غير مقبولة ال يعني بالضرورة أن طفلكم يعاني من فقد دائم 
للسمع. قد يكون طفلكم مصاباً بإعاقة مؤقتة في السمع. قد يكون هذا ناتجاً عن إصابة 

طفلكم بالبرد أو عدم راحته أثناء إجراء الفحص. ولكن، يمكن أن تكون أيضا حالة إصابة 
طفلكم بإعاقة دائمة في السمع. في الوقت الحالي، ال يمكننا أن نجزم تماماً في الوقت 

الحالي ما إذا كان سمع طفلكم جيداً بما يكفي لكي يتعلم الكالم على نحو جيد.

المتابعة
لقد تحدث الفاحص معكم حول الحاجة إلى المزيد من الفحص. ُيقام بذلك في مركز علم السمع 

وهي مؤسسة مختصة بفحص السمع والكالم واللغة. أحياناً ينتمي المركز إلى مستشفى.

اإلحالة 
سيتشاور معكم الفاحص الذي قام باالختبار األخير حول مركز علم السمع الذي يمكن لطفلكم الذهاب إليه. 
كما يتكفل بتحديد الموعد وباطالع مركز علم السمع وطبيب األسرة على بيانات االختبار الخاصة بطفلكم. 

يعّد طبيب األسرة أو طبيب القاصرين المنتمي إلى مكتب االستشارة الصحية رسالة اإلحالة. لقد زودكم 
الفاحص بالمزيد من المعلومات حول ذلك. يرجى أخذ رسالة اإلحالة قبل الذهاب إلى مركز علم السمع. 

يجب إحضار رسالة اإلحالة إلى مركز علم السمع. سيستلم مكتب االستشارة الصحية كذلك خبراً باإلحالة.
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كيف يجب علّي أن أستعد؟
سيجري مركز علم السمع عدداً من الفحوصات لطفلكم. هذه الفحوصات أكثر دقة من فحوصات 
السمع وقد تستغرق عدة ساعات. في الكثير من الحاالت، يمكن الحصول على نتائج أفضل عند 

االنتظار حتى ينام طفلكم. لهذا من المهم أن تتمكنوا من إرضاع الطفل إذا لزم األمر، وأن تحضروا 
غيارات نظيفة. ال تستخدموا أية زيوت أو مرطبات لبشرة الطفل خالل الساعات األربع والعشرين 

السابقة للفحص، ألن هذا يزيد من صعوبة الصاق الضمادات المستخدمة أثناء الفحص.
ال يكون دائماً ممكنا إتمام جميع الفحوصات الالزمة في جلسة واحدة. فأحيانا، 

يجب على الوالدين أن يحضرا طفلهما إلى المركز مرة أخرى.

النتائج
عند اختبار فحص السمع تتلقى النتائج فوراً. ال يتم األمر بهذه الصورة دائماً عند إجراء الفحوصات 

في مراكز علم السمع. قد تعطيكم بعض المراكز النتائج فوراً، بينما ال تفعل مراكز أخرى 
ذلك. في معظم الحاالت، يخبركم الموظفون في المركز عن موعد حصولكم على نتائج فحص 

طفلكم. إذا لم يفعلوا هذا، المرجو عدم التردد في السؤال عن موعد الحصول على النتائج.
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ما هي التكاليف؟
تعوض شركة التأمين الصحي الخاص بكم تكاليف الفحص في مركز علم السمع. من المهم 

في هذا الصدد أن تجلب رسالة اإلحالة التي زودكم بها الطبيب إلى مركز علم السمع.

هل لديكم أية أسئلة؟
للحصول على المزيد من المعلومات عن فحص األطفال حديثي الوالدة والدراسات التي يقوم بها مركز 

:RIVM علم السمع، نرجو زيارة الموقع اإللكتروني للمعهد الهولندي الوطني للصحة العامة والبيئة
www.rivm.nl/gehoorscreening. يقدم الموقع أيضاً إجابات على األسئلة 

المطروحة بكثرة. إذا كانت لديكم أية استفسارات عن فحوصات المتابعة، 
يمكنكم أيضاً االتصال بالشخص الذي أحال طفلكم إلى مركز علم

السمع. إذا كنتم ترغبون في الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم االتصال 
بالمؤسسة الهولندية لألطفال المعاقين سمعياً NSDSKعبر رقم 5945 574 020.
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الخصوصية
يتم تخزين بيانات فحص السمع لطفلك في نظام معلوماتي خاص بفحص السمع لحديثي 

الوالدة. تقوم بذلك منظمة الرعاية الصحية للشباب التي تتبعون إليها. يهدف هذا النظام إلى 
ضمان مشاركة جميع األطفال في فحص السمع في أوانه ويراقب تنفيذ الفحص بطريقة 
صحيحة. كما يمكن استخدام البيانات من أجل اإلحصائيات الوطنية والبحث العلمي. ال 
تستعمل إال بيانات مجهولة االسم لهذا الغرض. يتم تخزين نتائج فحص السمع أيضاً في 

ملف طفلكم الرقمي لدى منظمة الرعاية الصحية للشباب التي تتبعونها. يمكن االطالع على 
حقوقك المتعلقة بملف الطفل الرقمي هذا في موقع www.ddjgz.nl على اإلنترنت.

 
إن النظام المعلوماتي آمن جداً وال يستطيع االطالع على البيانات إال َمن يحتاج إليها من أجل تنفيذ 

الفحص. يلتزم الُمشرف على هذا النظام بالتشريعات المتعلقة بحماية الخصوصية. إذا كان لديك 
اعتراض على استخدام بياناتك للبحث أو كنت ال تريد أن تبقى بياناتك أو بيانات طفلك موجودة في 

 النظام المعلوماتي بعد إتمام الفحوص، ستجد في
www.rivm.nl/gehoorscreening/privacy ما يمكنك القيام به في هذه الحالة.



، RIVM تتلقون هذا الكتّيب إذا تمت إحالة طفلكم إلى مركز علم السمع. هذا الكتّيب من إصدارات 
وتم إعداده بتعاون مع اآلباء والخبراء من الجماعات المهنية والمؤسسات المعنية.

لقد تولى الكثير من االهتمام لتكون المعلومات حديثة وصحيحة. 
مع ذلك فال يمكنك استخالص أية حقوق منه.

هذا إصدار من:

 National Institute for Public Health 
and the Environment

P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven
هولندا

www.rivm.nl
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