
 
 للبیانات؟ یحدث الذي ما
 الجودة ضمان معھد إلى مشفَّرةً  أعاله المذكورة البیانات تنقل األمومة عیادة إنّ 
 في)  QiG BW GmbH. (م. م. ذ. ش فورتمبِرغ بادن والیة في الصحي القطاع في

 إلى بحاجة األمومة عیادة من المقدَّمة طفلكم فحص نتائج كانت إذا أما. شتوتغارت
 مشفرةً  QiG BW GmbH معھد من ستُنقل أعاله المذكورة البیانات فإن مراقبة،

 . ھایدلبِـرغ في الوالدة لحدیثي السمع فحص تتبُّع مركز إلى
 األم یخص فیما QiG BW GmbH معھد من المقدَّمة الشخصیة البیانات تُستخَدم ال

 معكم بالتعاون) الھاتفیة والمكالمات كالمراسالت( التواصل لغرض إال والطفل

كر سالفة الشخصیة البیانات تُستخَدم ولن. التتبُّع عملیة سیاق في  تخضع أو الذِّ
 ثالثة ألطراف عنھا یُكَشفَ  ولن المحددة، األغراض سوى غرض ألي للتحلیل

 . لھا مصرح غیر

 لھم المرخص الموظفین إال الشخصیة البیانات تلك إلى الوصول ألحد یمكن وال
 ھؤالء ویخضع. ھایدلبِرغ في التتبُّع مركز في أو QiG BW GmbH معھد في

 . الكتمان لواجب بالطبع الموظفون

 الفحص( التأكید تشخیص فحص نتائج إرجاع یُعاد التتبُّع من االنتھاء وبعد

 البیاني الرسم انظر. مشفَّرةً  QiG BW GmbH معھد إلى للطفل) التأكیدي

 التالي
 12 مرور بعد أعیانھما على تدل التي واألم للطفل الشخصیة البیانات تُحذَف

 المحفوظة البیانات أما. ھایدلبِرغ في التتبُّع مركز في التتبُّع انتھاء من شھًرا
 ھایدلبرغ، في التتبع مركز وفي QiG BW GmbH معھد في مستعارة بأسماء
 . التتبُّع انتھاء من سنوات عشر مرور بعد فتُحَذف
 البیانات عن المسؤولین األشخاص من معلومات طلبُ  وقت أي في لكم ویحق

 بطلب التقدُّم أیًضا ویمكنكم). أدناه انظر( طفلكم وتخصُّ  المحفوظة الشخصیة

.  معالجتھا تقیید أو البیانات لحذف وكذلك الدقیقة غیر البیانات لتصحیح

 وكذلك الرسمیة الصحي التأمین صنادیقُ  تكالیَفھا وتتحمل طوعیة المشاركة
 . لكم مجاني السمع وفحص التتبُّع أن یعني وھذا. فورتمبِرغ بادن والیة
 ببدایة لیحظى لطفلكم ومنحھا المجانیة الخدمة ھذه من باالستفادة ننصحكم لذلك،
 . حیاتھ في طیبةٍ 

  الوالدة لحدیثي السمع فحص
 فورتمبرغ بادن في التتبُّع مركز
  ھوب دیتمار األْیض مركز

 ھایدلبِرغ
Im Neuenheimer Feld 669 

69120 Heidelberg 
 6315 56  06221: ھاتف

 6532 56  06221: فاكس

 : اإللكتروني البرید
neugeborenen.hoerscreening@med.uni-heidelberg.de 
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 QiG BW GmbH في ومعالجتھا البیانات جمع حول إضافیة معلومات تتوفر
 : الرابط ھذا تحت

www.qigbw.de 
 datenschutz@qigbw.de: اإللكتروني البرید
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 األعزاء، الوالدان

 . الصحة تمام لطفلكم نتمنى ونحن. جدید طفل بوالدة حظیتم لقد
 مفید؟ السمع فحص لماذا
 أطفال 3 إلى 2 الدنیا ھذه في یُولدون طفل 1000 بین من یُوجد

 یؤدي أن ویمكن. معالجةً  یستدعي السمع في باضطراب مصابون
 التأثیر إلى مبكر وقت في للتشخیص یخضع ال الذي السمع فقدان
 اللغة تطور اضطراب إلى فباإلضافة. للطفل الكلي النمو على سلبًا

. الطفل لدى والفكري االجتماعي النفسي التطور یتضرر أن یمكن
 بالغة أھمیة ذاتُ  فترةٌ  خاصةً  الوالدةَ  تَعقُبُ  التي األولى واألشُھر

 غدا تُكتَشف، أن دون السمع فقدان فترة طالت فكلما. السمع لحاسة
 ضعفُ  اكتُِشف إذا أما. اللغة تطور في الطفل استدراك الصعب من

 ُمقتبل في الطفل حالة تسھیل یمكن فعندئذ جد�ا، مبكر وقت في السمع
 . الحالي عصرنا في الحدیثة السمعیة الُمعینات تقنیة خالل من ُعمره

 
 الوالدة؟ لحدیثي السمع فحصُ  یُجرى كیف
 : للقیاس بطریقتین المولود الطفل لدى السمع قدرة فحص یمكن

 
 )OAE( السمعیة األذنیة االنبعاثات

 في بعنایة صغیر مسبار بھا لألذن سدادة إدخال یجري القیاس، أثناء
 ھادئ" نقر" صوت یُصِدر المسبار وھذا. الخارجیة السمعیة القناة

 بعض مع الداخلیة األذن في الموجودة الحسیة الخالیا معھ تتفاعل
 في مدَمج میكروفون بواسطة رصُدھا یمكن التي االھتزازات

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

 
 )AABR( الدماغ لِجذع التلقائي السمعي القیاس

. مسبار یُصدره صوت على الدماغ فعل ردود تُقاس الفحص ھذا في
 أقطاب الوجنتَین وعظام والرقبة الجبھة على تُلَصق الغرض ولھذا

 المدَمجة الكھربائیة األقطاب عبر القیاس ویمكن صغیرة، كھربائیة
 األذنیة االنبعاثات قیاس في الحال ھو وكما. الفحص جھاز في

 ومن. األذن إلى ھادئة" نقر" أصوات تُرَسل ،)OAE( السمعیة
 إذا ما لمعرفة الصوتیة الموجاتُ  تُرَصد الكھربائیة األقطاب خالل
 فإذا. ال أو وتُعالَج الدماغ إلى كھربائیة نبضات شكل في تنتقل كانت
 الوسطى األذن أن یعني فھذا للقیاس، قابًال  ذاك الفعل رد كان

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

 
 مرھق؟ الفحص ھذا ھل
 في الطریقتین ھاتین إحدى تُستخَدم طفلكم لدى السمع فحص في

 ال. ونام جیًدا الطفلُ  رَضعَ  إذا أسھَل، الفحص إجراء یصبح. القیاس
 على تماًما مؤلم غیر وھو معدودة، دقائق سوى الفحص یستغرق

 . تعبًا یسبب وال الرضیع،
 

  السمع؟ فحص في االختبار نتیجة تعني ماذا
. كبیر حد إلى مستبعَد السمع ضعف أن تعني الواضحة غیرُ  النتیجة
 على الطفل، نمو أثناء السمع ضعف یحدث أن یمكن ذلك، وبرغم
 في المتكررة الوسطى األذن التھابات طریق عن: المثال سبیل

 علیكم الواجب من واضحة، غیر نتیجة ظھور بعد وحتى. الطفولة
 . جیًدا یسمع كان إن لتروا طفلكم مالحظة في تستمروا أن اآلباء أنتم
 إجراء فتتطلب المالحظة تستدعي التي أو الواضحة النتیجة أما

 . األمومة عیادة في التالي الیوم في أو نفسھ الیوم في متكرر قیاس
 إلى بحاجة أو واضحة فحوصھم تظھر الذین األطفال، من قلیلة فِقلة

 یرجع ناحیة، من. السمع في ضعف من بالفعل یعانون مالحظة،
 ھو طفل حالة عن التغاضي ترید ال التي التقییم، طریقة إلى ذلك

 لألطفال المتابعة فحص األسرة تقبل وبالتالي معالجة، إلى بحاجة
 ذلك یرجع أخرى، ناحیة ومن حال؛ كل على السماع یمكنھم الذین
 مثل( الوالدة حدیثي األطفال فحص في تطرأ التي" العقبات" إلى

 األذن في سلوي سائل أو السمعیة القناة في ُجبني طالء وجود
 في طفًال  40 إلى 30 أصل من فقط واحد طفل یعاني). الوسطى
 . السمع في ملحوظ ضعف وجود من الفحص

 بشدة نوصي الملحوظة النتیجة تكرر حالة في حال، كل على
 أربعة غضون في أخصائي طبیب لدى تأكیدي فحص بإجراء
 التي الفحوصات من مزید إجراء إلى ذلك وسیُفضي. أسابیع

 على البدء ویمكن السماع، على طفلكم قدرة بشأن الیقین ستمنحكم
 . ضروریة عالجات بأي الفور

 
  الوالدة؟ حدیثي عند السمع اضطرابات معالجة یمكن ھل
 فال المتابعة، فحوصات في الولید لدى السمع ضعف عن ُكشف إذا

 بنحو معالجتھ یمكن ولكن الحاالت، معظم في منھ االستبراء یمكن
 . مبكًرا بھا بُِدئَ  كلما فعالیةً، أكثرَ  العالجات وتكون. فعّال

 الوالدة لحدیثي السمع فحص تتبُّع
 في تأكیدي تشخیص إجراءَ  الواضحة القیاس نتائج تتبع یضمن
 . لألطفال السمعیات طب متخصصي أحد لدى المناسب الوقت

 حالة لتوضیح الوالدین مع التتبع مركز یتواصل الغرض لھذا
 . حاسمة نتیجة إلى یصل حتى التتبع یستمر. الفحوصات

 لنقل. 2009 عام منذ أجري الذي السمع فحص ویُكمل طوعيٌّ  التتبع
 إلى والتتبع الجودة ضمان تدابیر یخص فیما الشخصیة البیانات

 أولیاء أحد موافقة على الحصول یلزم ،QiG BW GmbH معھد
 ). مثًال  األم أو األب( األمور
 . السمع في ضعف وجود حالة في مبكًرا بالعالج البدء یتسنى ولكي

 
 

 ومعالجتھا البیانات جمع
 فإن الوالدة، لحدیثي السمع فحص في التتبع إجراء أجل من

 مطلب والطفل لألم الشخصیة التعریف ببیانات المتعلقة المعلومات
 نقل على األمر ولي وموافقة المعلومات ھذه دون ومن. أساسي
 وفًقا( التتبُّع یمكن ال ،)األمر لزم إذا الحاضن الشخص أو( البیانات

 حمایة مرسوم أحكام من 6 المادة من) 1( الفقرة من) أ( للبند
 "). GDPR" العام البیانات

 تُجَمع؟ التي البیانات ما
 األذن( الوالدة لحدیثي السمع فحص نتائج على التركیز ینَصبُّ 

 لطفلكم) سلبیة/  إیجابیة: الیمنى األذن سلبیة،/  إیجابیة: الیسرى
 العنوان، األول، االسم اللقب،( لألم الشخصیة التعریف وبیانات
 یكن لم إذا أما). المیالد تاریخ األول، االسم اللقب،( وطفلكم) الھاتف

 أیًضا الشخص ھذا بیانات فتُجَمع األم، ھو الحاضن الشخص
 على االطالع یمكن). الھاتف العنوان، األول، االسم اللقب،(

 للمكتب الرئیسیة الصفحة على بأكملھا البیانات مجموعة
)www.qigbw.de (تبویب تحت Landesverfahren QS 

UNSS BW، إرشادات على للحصول المستند في المثال سبیل على 
 . اإلكمال


