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 والدا العزیزان،
 

طفال المولودین في ألمانیا في األیام األولى من الوالدة. یتم عادة إجراء فحص الكشف المبكر یتم عرض اختبار السمع على كل األ
 ھذا عن اضطراب السمع الخلقي في مستشفى الوالدة بشرط عدم الرفض من جانب الوالدین.

 بار السمع ھذا لكل مولود جدید.جھة التتبع المعنیة بفحص سمع الموالید الُجدد تقوم بتتبع نتائج فحص السمع للتأكد من إجراء اخت
 

من إجراء اختبار السمع بعد الوالدة مباشرة وفق المعلومات التي لدینا أو نتیجة اختبار  ماھذا الخطاب نظًرا لعدم تمكن طفلك یانتتلق ماأنت
 السمع غیر طبیعیة.

 
من مستشفى الوالدة من خالل أطباء األنف واألذن یتم إجراء اختبار السمع عادة بعد الخروج  على السمع. مافحص قدرة طفلك مانود منك

 والحنجرة المعنیین بالرعایة الطبیة الخارجیة.
 . یُرجى استخدام إحدى وسائل االتصال التالیة لھذا الغرض:اإلبالغ بنتیجة الفحصما نرجو منك

 

 
إرسالھا إلینا. وعند الضرورة، یمكن أیًضا ملئھا ثم  یجبعلى الجھة الخلفیة من ھذا الخطاب استمارة توثیق نتائج الفحص  انستجد

 بتقدیم وملء االستمارة في إطار الفحص الطبي الوقائي التالي. اعندما تقوم مالطبیب األطفال مساعدتك
 

 سالمة السمع أحد الشروط األساسیة لسالمة التطور اللغوي.
 

ارجیة یُجرون اختبار السمع أو الفحوصات على المولودین أطباء األنف واألذن والحنجرة المعنیین بالرعایة الطبیة الخالعدید من 
 والذي یمكنھ إجراء  ماعن طبیب األنف واألذن والحنجرة في المنطقة القریبة من سكنك بطفلكماطبیب األطفال المختص  اسأال الُجدد.

 بھذا أیًضا. تقوما بإبالغناھذا الفحص. ویسرنا أن 
 

 
 االضطرابات السمعیة الخلقیة (على سبیل المثال في حالة اضطراب السمع العائلي أو  ادة مخاطرلألطفال الذین یعانون من زیبالنسبة 

المولودین الُجدد الذین یعانون من أمراض شدیدة)، فمن المجدي في بعض األحوال إجراء الفحص من خالل طبیب متخصص في ھذا 
 األمر أو رصد اختبار السمع لدیھ.

یمكن تحدید موعد لھذا األمر في أقسام طب سمعیات األطفال/معالجة التلفظ المعنیة داخل مستشفیات األنف واألذن والحنجرة التالیة 
 أنھالت":-في "ساكسن

 
 03941 64-2297الھاتف: في "ھالبرشتات" AMEOSمستشفى 

 hno_amb@uk-halle.de  البرید اإللكتروني:0345 4056557 الھاتف: مستشفى جامعة "ھالھ"
 ngh-screening@med.ovgu.deالبرید اإللكتروني:   0391 67-13848الھاتف:    مستشفى جامعة "ماجدبورج"

 
 نتمنى لكما ولطفلكما كل التوفیق ویسرنا الرد على االستفسارات.

 مع أطیب التمنیات 

 الطبیب "آه ریسمان"
 أنھالت"-المعني برصد التشوھات في "ساكسن

 لمعنیة بفحص سمع الموالید الُجددجھة التتبع ا
 

تم إصدار ھذا الخطاب آلیًا وقد ال یحمل أي توقیع.
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 إقرار فحص السمع

 التاریخ) إدخال(   نتیجة اختبار السمع بتاریخ
 

 اسم الطبیب/العیادة/المستشفى) إدخال( من أجرى اختبار السمع؟
 

 
 

 
 

 
 

 )OAEاإلصدارات األذنیة السمعیة (     الفحص من خالل

 ) استجابة جذع الدماغ السمعیة التلقائیةAABR( 

 ) استجابة جذع الدماغ المستثارة سمعیًاBERA( 

 غیر معروف 
 

 طبیعیة     األذن الیمنى

 غیر طبیعیة 
 

 طبیعیة       األذن الیسرى

 غیر طبیعیة 
 

 نعم �              ھل تم تحدید فحص آخر؟     
 ال �            

 
 

 متى؟    
 

 مالحظة:     
 

 
 

 
 

 
 
 

 شكًرا جزیًال!
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