
نتائج اختبار فحص 
السمع غير مقبولة؛ 

 معلومات عامة للوالدينفحص متابع

لغات أخرى 

English A number of hearing tests have been carried  
out on your child. These tests have not yet shown 
sufficient hearing ability in one or both of your child’s  
ears. Your child’s hearing therefore needs to be tested 
further. This is done in an Audiology Centre. More 
information is provided in this brochure. The brochure 
is also available in English, which you can find on  
www.rivm.nl/gehoorscreening.

Deutsch Das Gehör Ihres Kindes ist mehrmals getestet 
worden. In den Tests konnte an einem oder beiden  
Ohren Ihres Kindes noch kein ausreichendes Hörvermögen 
festgestellt werden. Darum wird das Gehör Ihres Kindes 
eingehender untersucht. Diese Untersuchung erfolgt in 
einem Audiologischen Zentrum. In dieser Broschüre  
lesen Sie dazu weitere Informationen. Die Broschüre ist 
auch in deutscher Sprache verfügbar. Sie finden die 
deutsche Übersetzung auf der Internetseite  
www.rivm.nl/gehoorscreening.

Français Un test auditif a maintenant été effectué 
plusieurs fois chez votre enfant. Ces tests n’ont pas encore 
pu indiquer une audition suffisante à l’une ou aux deux 
oreilles de votre enfant. C’est pour cette raison que l’ouïe 
de votre enfant va maintenant être examinée de façon 
plus approfondie. Cet examen va être effectué au Centre 
audiologique. Vous trouverez dans cette brochure plus 
d’informations à ce propos. Cette brochure est également 
traduite en français. Vous pouvez trouver cette traduction 
sur www.rivm.nl/gehoorscreening.

Español Se han hecho ya varias pruebas del oído de su 
bebé. Conforme a estas pruebas uno o los dos oídos de su 
bebé muestran que tienen insuficiente capacidad auditiva. 
Por eso se va a seguir investigando el oído de su bebé. Esto 
lo va a hacer un Centro de Audiología. En este folleto 
encontrará más información al respecto. Este folleto 
también ha sido traducido al español. El folleto traducido 
lo encontrará en www.rivm.nl/gehoorscreening.
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هذا إصدار من: 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid

en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

لقد تولى الكثير من االهتمام لحتويات هذا المنشور.
اليمكنك استخالص أية حقوق من ذلك.

ديسمبر 2010

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

من الجماعات المهنية والمؤسسات المعنية. 

Português O(a) seu (sua) filho(a) foi submetido algumas 
vezes a um teste de audição. Estes testes ainda não 
puderam demonstrar que há suficiente audição num ou 
em ambos ou ouvidos do(a) seu (sua) filho(a). Por isso a 
audição do(a) seu (sua) filho(a) será submetida a mais 
testes. Isto terá lugar no Centro Audiológico. Neste folheto 
encontra-se mais informação sobre isso. Este folheto está 
também traduzido paro o Português. O folheto traduzido 
encontra-se em www.rivm.nl/gehoorscreening.

Türkçe Çocuğunuza çeşitli işitme testleri uygulandı. Bu 
testler sonucunda, çocuğunuzun kulaklarından birinde ya 
da ikisinde birden yeterli işitme yetisi bulunduğundan 
henüz emin olunamadı. Bu nedenle çocuğunuzun işitme 
yetisi üzerine daha kapsamlı testler yapılması gerekmekte-
dir. Bunu Odyoloji Merkezi’nde yaptırabilirsiniz. Elinizdeki 
broşürde daha geniş bilgi yer almaktadır. Broşürü Türkçe 
olarak da okuyabilirsiniz; bunun için lütfen şu adrese gidin:  
www.rivm.nl/gehoorscreening.

Papiamentu A tèst e oido di bo yu algun bes. Sin 
embargo, no ta klaro ainda si bo yu por tende bon na tur 
dos banda. Pues lo bai hasi mas tèst di oido ku bo yu. 
E tèstnan aki lo tuma lugá den un sentro oudiológiko. Den 
e foyeto aki bo ta haña mas informashon tokante esaki. 
A tradusí e foyeto aki na Papiamentu tambe. E tradukshon 
bo por haña na www.rivm.nl/gehoorscreening.

الخصوصية
يتم تخزين بيانات فحص السمع لطفلك في نظام إداري خاص لفحص 

السمع لحديثي الوالدة. يتم ذلك عن طريق منظمة الرعاية الصحية 
للشباب. ويهدف هذا النظام لرصد ما إذا كان جميع األطفال يشاركون 

في الوقت المناسب في فحص السمع، وما إذا كان يتم الفحص على 
النحو السليم.

وأخيرا، يمكن أيضا أن تستخدم البيانات في اإلحصاءات الوطنية 
واألبحاث. من أجل هذا، تستعمل فقط البيانات المجهولة الهوية. فيتم 

في هذا الصدد عمل كل شيء لمنع التعريف بهوية طفلك.
يتم تخزين نتائج فحص السمع في ملف رقمي لطفلك لدى منظمة 

الرعاية الصحية للشباب. ويمكنك االطالع على حقوقك فيما يخص 
الملف الرقمي لهذا الطفل في سياسة الخصوصية لدى منظمة الرعاية 

الصحية للشباب الخاصة بك.

إنك تتعرف على الفحوصات الطبية السكانية من خالل الشعار التالي:
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         www.rivm.nl/gehoorscreening. 
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نتائج اختبار فحص السمع غير مقبولة؛ 
فحص متابع

كانت نتائج فحص السمع الذي أجري لطفلكم غير 
مقبولة 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 مصابًا بإعاقة مؤقتة في السمع. قد يكون هذا 

ناتجًا 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 تمامًا في الوقت الحالي ما إذا كان سمع طفلكم 

جيدًا بما يكفي لكي يتعلم الكالم على نحو جيد.

المتابعة 

سيتم إحالة طفلكم إلى مركز علم السمع، حيث سيتم فحص سمعه بدقة أكبر. 
إن مركز علم السمع هو مؤسسة متخصصة في دراسة السمع والنطق واللغة. 

يكون المركز أحيانا تابع لمستشفى.

اإلحالة 

سيناقش معك الفاحص الذي أجرى االختبار النهائي، أي مركز علم السمع 
سوف يذهب إليه طفلك. كما سيقوم \ ستقوم بتحديد موعد ويحيل بيانات 

االختبار لطفلك إلى مركز علم السمع وطبيب األسرة. يحرص طبيب األسرة 
على تقديم بطاقة اإلحالة. وسوف يزودك الفاحص بمزيد من المعلومات في 

هذا الشأن. كما يتلقى المكتب االستشاري الخاص باألطفال من 0 إلى 4 
سنوات أيضا إشعارا باإلحالة. 

كيف يجب علّي أن أستعد؟

سيجري مركز علم السمع عددًا 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 دائمًا 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 فورًا. ال يتم األمر بهذه الصورة دائمًا 
عند إجراء الفحوصات في مراكز علم السمع. قد تعطيكم بعض المراكز 

النتائج فورًا، 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. 

كم تبلغ تكلفة الفحوصات؟ 

تقوم شركة التأمين الصحي بتغطية تكاليف الفحص في مركز علم السمع. 

هل لديكم أية أسئلة؟

للحصول على المزيد من المعلومات عن فحص األطفال حديثي الوالدة 
والدراسات التي يقوم بها مركز علم السمع، نرجو زيارة الموقع اإللكتروني 

 :(RIVM) للمعهد الهولندي الوطني للصحة العامة والبيئة 
www.rivm.nl/gehoorscreening. يقدم الموقع أيضًا إجابات على 
األسئلة المطروحة بكثرة. إذا كانت لديكم أية استفسارات عن فحوصات 

المتابعة، يمكنكم أيضًا االتصال بالشخص الذي أحال طفلكم إلى مركز علم 
السمع. إذا كنتم ترغبون في الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم 

:(NSDSK) االتصال بالمؤسسة الهولندية لألطفال المعاقين سمعيًا
 .020 574 5945


