
 

كية  وزارة الصحة ي الجمهورية التر
 
 ف

 العامة  لصحةل  المديرية العامة

نامج ب األمور عالم أولياءإمذكرة  ي سن المدرسة  المسح السمعي تر
 
 عند األطفال ف

ي بلدنا    ختباراتبرامج ال العديد من  يتم تنفيذ  
ي مرحلة  لل   بهدف التشخيص المبكرالمختلفة ف 

.  الطفولة وتوفير العالجات الالزمة مشاكل الصحية الشائعة ف 

امج ي الولدة و المسح عند ، برنامج من بير  هذه الير
ي سن المدرسة المسح السمعي وبرنامج  المسح السمعي حديث 

 .عند األطفال ف 

ي بلدنا    1.300.000  اربيولد ما يق
 من كل ألف طفل مصاب  3-2يولد  ما  بين  ، كل عامطفل ف 

 
ي السمع  ا

ي    لمسح السمعي يمكن ل.  بفقدان شديد ف 
عند حديث 

 .الولدة أن يكشف فقدان السمع الموجود عند الولدة

 السمع ليس  إن  
 
ي    هاما
 مرحلة  ف 

 
ي كل مرحلة من مراحل الطفولة  الطفولة فحسب، بل أيضا
ة ما بعد الولدة  تظهر أمراضقد  .  ف  ي فير

   فقدان السمع ف 
 
  أيضا

ي تسبب فقدان السمع
ي التعليم والتواصل.  بسبب اإلصابات واألمراض الوراثية الثر

تم  وقد    . مرحلة الدراسةصبح أكي  أهمية خالل  وي.  السمع هو أهم عنرص ف 

ي سن ا  باأللفإىل تسعة الدائم  اإلبالغ عن ارتفاع معدل فقد السمع
ي إحدى األذنير  أو كليهما عىل . سةلمدر من السكان ف 

يؤثر ضعف السمع الدائم أو المؤقت ف 

ي سن المدرسة(  واحد من كل سبعة)أكي  من أربعة عشر بالمئة  
ي الصفيبلغ معدل    . من األطفال ف 

ي أذن واحدة    %37  الرسوب ف 
ي حالة فقدان السمع ف 

حثر ف 

ة  .  لوظائف الجتماعيةيزيد فقدان السمع من صعوبات النتباه والتعلم وا.  فقط يمكن أن يؤدي انتشار فقدان السمع عند األطفال إىل خسائر اقتصادية كبير

 عن طريق التأثير سلب
 
ي حال عدم دراسي عىل األداء ال ا

ي والتعليمي الالزم ف   .توفير الدعم الطثر

ي العديد من دول العالم  يدخل برنامج
ي بلدنا، ي.  المسح القومي للسمع ضمن برامج المسوحات المدرسية ف 

السنة    خاللاختبار السمع   إجراءف  اهدتم استف 

ي  
وتوكولت ا  ضمنبيئة المدرسة    ضمناألوىل من التعليم البتدائ  عير جهاز يدىع    المسح السمعي عىل  مدربير    الير  الصحي  عاملير  المن قبل    لمحددةإطار الير

 .السمع من خالل اللعب ختير وي للطفتجاه ار اض  أية أ لديه يسسهل التطبيق والذي لال المسح السمعي جهاز 

ي  العامةالصحة  مديريةمن قبل  مسيتم تطبيق اختبار عىل طفلك
 .السمعي  المسحجهاز بيئة المدرسة باستخدام  ضمنلتقييم السمع  وليتكمف 

 .أطفالنا الذين هم مستقبلنا، حياة صحيةيعيش هدفنا الرئيسي هو ضمان أن 

ي سن  عند األطفال    السمعي المسح    استبيان برنامج"وأدناه  يرجر اإلجابة عىل األسئلة  .  عند تقييم السمعم  طفلكحول  هناك حاجة إىل بعض المعلومات  
ف 

ي الخلف" المدرسة
 . المدرسوإرسال النموذج إىل  مواألسئلة الالزمة لتقييم سمع طفلك الموجود ف 

   ي سن المدرسة السمعي المسح  اختبار حصلت عىل معلومات كافية حول
 .المطبق عىل األطفال ف 

 طفىلي عىل  لمسحاختبار ابتطبيق  أقبل. 

    ختبارات  خضع ل قد  طفىلي  إن كان  و يجب عىلي مراقبة تطور السمع والكالم أثناء نمو طفىلي حثر  حصلت عىل معلومات كافية حول أنه

 ّ  عند أية حالة سلبية مؤسسة صحية  مراجعةفحص السمع وأنه يجب عىلي
 
 .قطعا

    ة  الكثتر من  "العواقب السلبية المحتملة عىل طفىلي    حولحصلت عىل معلومات ي فتر
 
ي تظهر ف

  بعد الوالدة ما  حاالت نقص السمع التر

تطور  ت عىل  لدى  ؤثر  الاالكالم  وحياته  وتعلمه  أن    نلأنه  و   دراسيةلطفل  بإمكانه     يصبحيكون 
 
   شخصا

 
ال  سليما الناحية  نفسية من 

ي ل   "جتماعيةاال و 
ي حال عدم إجرائ 

ي   ختبار المسح عىل طفىلي ف 
 . المسح عىل طفىلي بإجراء هذا  ال أسمحورغم ذلك فإنث 
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ي سن المدرسةبرنامج  سئلة تقييمأ
 
 المسح السمعي لدى األطفال ف

 أجيبوا عىل األسئلة أدناه بشكل متوافق مع طفلكم. رجاًء،  

ي العائلة  بشكل دائمقصة فقدان سمع  هل هناك  .1
 
  ظهر قبل سن الخامسة؟  ف

 نعم 

 

 ل

؟  .2 ة أدت إىل فقدان الوىعي   هل هناك قصة صدمة رأس خطير

 نعم 

 

 ل

  التعلم؟ تشخيص صعوبة وضع  هل تم   .3

 نعم 

 

 ل

  هل هناك قصة تعرض لضوضاء عالية؟  .4

 نعم 

 

 ل

  هل تم وضع تشخيص متالزمة داون؟  .5

 نعم 

 

 ل

  هل يوجد حنك أو شفة مشقوقة؟  .6

 نعم 

 

 ل

ي ترص  باألذن الداخلية / السمع(؟  هل هناك استخدام لألدوية السامة لألذن  .7
  )الثر

 نعم 

 

 ل

ي ذلك   .8
بما ف  الوجه  ي 

الطفل من تشوهات ف  ي 
يعائ  األذن  التشوهات  الهل  قناة  ي 

عظمية ف 

 ية؟ منطقة الصدغ الو  صيوانوال

 

 نعم 

 

 ل

ي السنة(  3-2التهابات أذن متكررة )عىل األقل    قصةهل هناك   .9
ة ما قبل    خالل  مرات ف  فير

 المدرسة؟ 

 

 نعم 

 

 ل

ي كثير من األحيان هل يطلب تكرار ما يقال له .10
ء الفهمأنه  أو  ف  ي كثير من األحيا  يسي

  ؟ نف 

 نعم 

 

 ل

، التهابحأل ما بعد الولدة )ال   إلنتانات  قصة تعرضهل هناك   .11 ي
السحايا    ات، الحماق النطافر

وسي   ةالجرثومي ؟ ة وما إىل ذلك والفير ي ي تسبب فقدان السمع الحسي العصثر
 ( الثر

 

 نعم 

 

 ل

، هشاشة العظام،    تم وضع هل   .12 ي ي العصثر
متالزمات  تشخيص متالزمة وراثية )الورم الليف 

فيل،  بيندريد ،  ألبورت ،  واردنبورغ،  أوشر   ( مع فقدان السمع؟ وما إىل ذلكلنج نيلسون  ،  جير

 

 نعم 

 

 ل

ي منهل   .13
؟  يعائ  ي ي الجهاز العصثر

  مرض ف 

 نعم 

 

 ل

ي سماعكم عندما تنادونه من الغرفة األخ .14
ي من صعوبة ف 

  رى؟ هل يعائ 

 نعم 

 

 ل

ي منها الصوت عند سماعه للصوت؟ جهة ال الهل يستطيع تعيير   .15
ي يأئر

 ثر

 

 

 نعم 

 

 ل

ي  هل   .16
ي من صعوبة ف 

  ه فيهيشاهدوبمستوى الصوت الذي  مسافة  المن  از  مشاهدة التلفيعائ 

 أفراد العائلة اآلخرون؟ 

 

 نعم 

 

 ل

  تشخيص اضطراب المعالجة السمعية؟   وضع  هل تم .17

 نعم 

 

 ل
 

 بالمسح بإجراء الذي قام الموظف

 السم والكنية: 

 التوقيع: 


