
 
 للبيانات؟ يحدث الذي ما
 الجودة ضمان معھد إلى مشفَّرةً  أعاله المذكورة البيانات تنقل األمومة عيادة إنّ 
 ،QiG BW GmbH. (م.م.ذ.ش فورتمبِرغ بادن والية في الصحي القطاع في

 طفلكم فحص نتائج كانت إذا أما. شتوتغارت في) GeQiK باسم سابًقا المعروفة

مة  سُتنقل أعاله المذكورة البيانات فإن مراقبة، إلى بحاجة األمومة عيادة من المقدَّ
 الوالدة لحديثي السمع فحص تتبُّع مركز إلى مشفرةً  QiG BW GmbH معھد من
 . ھايدلبِـرغ في

مة الشخصية البيانات ُتستخَدم ال  األم يخص فيما QiG BW GmbH معھد من المقدَّ
 معكم بالتعاون) الھاتفية والمكالمات كالمراسالت( التواصل لغرض إال والطفل

كر سالفة الشخصية البيانات ُتستخَدم ولن. التتبُّع عملية سياق في  تخضع أو الذِّ

 ثالثة ألطراف عنھا ُيكَشفَ  ولن المحددة، األغراض سوى غرض ألي للتحليل
 .لھا مصرح غير

 لھم المرخص الموظفين إال الشخصية البيانات تلك إلى الوصول ألحد يمكن وال
 ھؤالء ويخضع. ھايدلبِرغ في التتبُّع مركز في أو QiG BW GmbH معھد في

 . الكتمان لواجب بالطبع الموظفون

 الفحص( التأكيد تشخيص فحص نتائج إرجاع ُيعاد التتبُّع من االنتھاء وبعد

  البياني الرسم انظر. مشفَّرةً  QiG BW GmbH معھد إلى للطفل) التأكيدي

  التالي
 12 مرور بعد أعيانھما على تدل التي واألم للطفل الشخصية البيانات ُتحَذف

 المحفوظة البيانات أما. ھايدلبِرغ في التتبُّع مركز في التتبُّع انتھاء من شھًرا

 ھايدلبرغ، في التتبع مركز وفي QiG BW GmbH معھد في مستعارة بأسماء
 .التتبُّع انتھاء من سنوات عشر مرور بعد فُتحَذف

 البيانات عن المسؤولين األشخاص من معلومات طلبُ  وقت أي في لكم ويحق
 أدناه انظر( طفلكم وتخصُّ  المحفوظة الشخصية م أيًضا ويمكنكم).  بطلب التقدُّ

.  معالجتھا تقييد أو البيانات لحذف وكذلك الدقيقة غير البيانات لتصحيح

 وكذلك الرسمية الصحي التأمين صناديقُ  تكاليَفھا وتتحمل طوعية المشاركة
 .لكم مجاني السمع وفحص التتبُّع أن يعني وھذا. فورتمبِرغ بادن والية

 ببداية ليحظى لطفلكم ومنحھا المجانية الخدمة ھذه من باالستفادة ننصحكم لذلك،
  .حياته في طيبةٍ 

   الوالدة لحديثي السمع فحص
 فورتمبرغ بادن في التتبُّع مركز
  ھوب ديتمار األْيض مركز
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 السمع فحص تتبُّع

 من بدعم الوالدة لحديثي
  االجتماعية الشؤون وزارة

 من بتمويل واالندماج
  فورتمبرغ بادن والية

  

  

  

  

  

  

  

 للوالدين المعلومات ورقة
 السمع فحص تتبُّع

  الوالدة لحديثي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العربية
  

   



 
 األعزاء، الوالدان

 .الصحة تمام لطفلكم نتمنى ونحن. جديد طفل بوالدة حظيتم لقد
 مفيد؟ السمع فحص لماذا
 أطفال 3 إلى 2 الدنيا ھذه في يُولدون طفل 1000 بين من يُوجد

 يؤدي أن ويمكن. معالجةً  يستدعي السمع في باضطراب مصابون
 التأثير إلى مبكر وقت في للتشخيص يخضع ال الذي السمع فقدان
 اللغة تطور اضطراب إلى فباإلضافة. للطفل الكلي النمو على سلًبا
. الطفل لدى والفكري االجتماعي النفسي التطور يتضرر أن يمكن

 بالغة أھمية ذاتُ  فترةٌ  خاصةً  الوالدةَ  َتعقُبُ  التي األولى واألشُھر
 غدا ُتكتَشف، أن دون السمع فقدان فترة طالت فكلما. السمع لحاسة
 ضعفُ  اكُتِشف إذا أما. اللغة تطور في الطفل استدراك الصعب من

ا، مبكر وقت في السمع  ُمقتبل في الطفل حالة تسھيل يمكن فعندئذ جًدّ
 .الحالي عصرنا في الحديثة السمعية الُمعينات تقنية خالل من ُعمره

 
 الوالدة؟ لحديثي السمع فحصُ  ُيجرى كيف
 :للقياس بطريقتين المولود الطفل لدى السمع قدرة فحص يمكن

 
 )OAE( السمعية األذنية االنبعاثات

 في بعناية صغير مسبار بھا لألذن سدادة إدخال يجري القياس، أثناء
 ھادئ" نقر" صوت ُيصِدر المسبار وھذا. الخارجية السمعية القناة

 بعض مع الداخلية األذن في الموجودة الحسية الخاليا معه تتفاعل
 في مدَمج ميكروفون بواسطة رصُدھا يمكن التي االھتزازات

 حصلنا فإذا. الصوت ھذا على استجابة أصوات شكل في المسبار
 ما على والقوقعة الوسطى األذن أن يعني فھذا االستجابة، ھذه على
 .ُيرام

 
 )AABR( الدماغ لِجذع التلقائي السمعي القياس
. مسبار ُيصدره صوت على الدماغ فعل ردود ُتقاس الفحص ھذا في

 أقطاب الوجنَتين وعظام والرقبة الجبھة على ُتلَصق الغرض ولھذا
 المدَمجة الكھربائية األقطاب عبر القياس ويمكن صغيرة، كھربائية

 األذنية االنبعاثات قياس في الحال ھو وكما. الفحص جھاز في
 ومن. األذن إلى ھادئة" نقر" أصوات ُترَسل ،)OAE( السمعية
 إذا ما لمعرفة الصوتية الموجاتُ  ُترَصد الكھربائية األقطاب خالل
 فإذا. ال أو وُتعالَج الدماغ إلى كھربائية نبضات شكل في تنتقل كانت
 الوسطى األذن أن يعني فھذا للقياس، قابال  ذاك الفعل رد كان

 السمعي الجھاز من السفلي والجزء السمعي والعصب والقوقعة
 .ُيرام ما على تعمل

 
 مرھق؟ الفحص ھذا ھل
 في الطريقتين ھاتين إحدى ُتستخَدم طفلكم لدى السمع فحص في

 ال. ونام جيًدا الطفلُ  رَضعَ  إذا أسھَل، الفحص إجراء يصبح. القياس
 على تماًما مؤلم غير وھو معدودة، دقائق سوى الفحص يستغرق
 .تعًبا يسبب وال الرضيع،

  
  السمع؟ فحص في االختبار نتيجة تعني ماذا

. كبير حد إلى مستبَعد السمع ضعف أن تعني الواضحة غيرُ  النتيجة
 على الطفل، نمو أثناء السمع ضعف يحدث أن يمكن ذلك، وبرغم
 في المتكررة الوسطى األذن التھابات طريق عن: المثال سبيل

 عليكم الواجب من واضحة، غير نتيجة ظھور بعد وحتى. الطفولة
 .جيًدا يسمع كان إن لتروا طفلكم مالحظة في تستمروا أن اآلباء أنتم
 إجراء فتتطلب المالحظة تستدعي التي أو الواضحة النتيجة أما

 . األمومة عيادة في التالي اليوم في أو نفسه اليوم في متكرر قياس
 إلى بحاجة أو واضحة فحوصھم تظھر الذين األطفال، من قليلة فقِلة

 يرجع ناحية، من. السمع في ضعف من بالفعل يعانون مالحظة،
 ھو طفل حالة عن التغاضي تريد ال التي التقييم، طريقة إلى ذلك

 لألطفال المتابعة فحص األسرة تقبل وبالتالي معالجة، إلى بحاجة
 ذلك يرجع أخرى، ناحية ومن حال؛ كل على السماع يمكنھم الذين
 مثل( الوالدة حديثي األطفال فحص في تطرأ التي" العقبات" إلى

 األذن في سلوي سائل أو السمعية القناة في ُجبني طالء وجود
 في طفال  40 إلى 30 أصل من فقط واحد طفل يعاني). الوسطى
 . السمع في ملحوظ ضعف وجود من الفحص
 بشدة نوصي الملحوظة النتيجة تكرر حالة في حال، كل على

 أربعة غضون في أخصائي طبيب لدى تأكيدي فحص بإجراء
 التي الفحوصات من مزيد إجراء إلى ذلك وسُيفضي. أسابيع

 على البدء ويمكن السماع، على طفلكم قدرة بشأن اليقين ستمنحكم
 .ضرورية عالجات بأي الفور

 
  الوالدة؟ حديثي عند السمع اضطرابات معالجة يمكن ھل
 فال المتابعة، فحوصات في الوليد لدى السمع ضعف عن ُكشف إذا

 بنحو معالجته يمكن ولكن الحاالت، معظم في منه االستبراء يمكن
 .مبكًرا بھا ُبِدئَ  كلما فعاليًة، أكثرَ  العالجات وتكون. فّعال

 الوالدة لحديثي السمع فحص تتبُّع
 في تأكيدي تشخيص إجراءَ  الواضحة القياس نتائج تتبع يضمن
 . لألطفال السمعيات طب متخصصي أحد لدى المناسب الوقت
 حالة لتوضيح الوالدين مع التتبع مركز يتواصل الغرض لھذا

 . حاسمة نتيجة إلى يصل حتى التتبع يستمر. الفحوصات
 لنقل. 2009 عام منذ أجري الذي السمع فحص وُيكمل طوعيٌّ  التتبع

 إلى والتتبع الجودة ضمان تدابير يخص فيما الشخصية البيانات
 أولياء أحد موافقة على الحصول يلزم ،QiG BW GmbH معھد
 ).مثال  األم أو األب( األمور
 .السمع في ضعف وجود حالة في مبكًرا بالعالج البدء يتسنى ولكي

 
  

 ومعالجتھا البيانات جمع
 فإن الوالدة، لحديثي السمع فحص في التتبع إجراء أجل من

 مطلب والطفل لألم الشخصية التعريف ببيانات المتعلقة المعلومات
 نقل على األمر ولي وموافقة المعلومات ھذه دون ومن. أساسي
 وفًقا( التتبُّع يمكن ال ،)األمر لزم إذا الحاضن الشخص أو( البيانات
 حماية مرسوم أحكام من 6 المادة من) 1( الفقرة من) أ( للبند

 "). GDPR" العام البيانات
 ُتجَمع؟ التي البيانات ما

 األذن( الوالدة لحديثي السمع فحص نتائج على التركيز ينَصبُّ 
 لطفلكم) سلبية/  إيجابية: اليمنى األذن سلبية،/  إيجابية: اليسرى
 العنوان، األول، االسم اللقب،( لألم الشخصية التعريف وبيانات
 يكن لم إذا أما). الميالد تاريخ األول، االسم اللقب،( وطفلكم) الھاتف
 أيًضا الشخص ھذا بيانات فُتجَمع األم، ھو الحاضن الشخص

 على االطالع يمكن). الھاتف العنوان، األول، االسم اللقب،(
 للمكتب الرئيسية الصفحة على بأكملھا البيانات مجموعة

)www.qigbw.de (تبويب تحت Landesverfahren � QS 
UNSS BW، إرشادات على للحصول المستند في المثال سبيل على 

  .اإلكمال


