مركز طب االطفال الوقائي
برنامج فحص السمع لدى األطفال الرضع
تأسس مركز طب األطفال الوقائي في مدينة ليماسول عام  1988وهو عبارة عن جمعية خيرية مهمتها تقديم برامج
كشوفات طبية مجانية تشمل النساء الحوامل واالطفال الرضع .تقدم جميع خدمات المركز بما فيها برنامج فحص
السمع لدى األطفال الرضع مجانا ً بحيث تضمن تغطية عامة.
في االسابيع األولى من والدة الطفل تجرى له فحوصات طبية روتينية ويقدم مركز طب االطفال الوقائي من ضمن
هذه الفحوصات فحص السمع .يفيدكم هذا المنشور بالتوضيحات الالزمة عن الفحص  ،يرجى قراءته واالهتمام به :
 فور والدة طفلكم يرجى حجز الموعد عن طريق المستشفى /العيادة أو االتصال على الرقم .77772422
 يرجى تعبئة البيانات بالصحفة الثالثة من النموذج الذي سوف يعطى لكم
 يرجى التوقيع بالموفقة على الصحفة نفسها
فيما يلي عرض لبعض االسئلة التي يطرحها عادة والدي الطفل واالجوبة التي سوف تساعدكم على فهم أفضل إجراء
الفحص.

لماذا يكون طفلي بحاجة إلى فحص السمع ؟
يولد حوالي طفل واحد من اصل خمسمائة بنقص السمع ومن الصعب معرفة ذلك دون الفحص الخاص .من المهم
معرفة السبب باكرا ً بحيث يتم تقديم المساعدة لألطفال بنقص السمع عند نموهم .وسوف يحدد هذا الفحص هؤالء
الرضع في أقرب وقت ممكن لتقدم لهم المساعدة والتوجيه للوالدين .دون إجراء هذا الفحص غالبا ً ما تمضي سنوات
دون معرفة المشكلة.

ما هي المشاكل التي يتعرض لها الطفل الفاقد للسمع ؟
يسبب نقص السمع لدى االطفال زيادة احتمال الحد من امكانية التواصل والعلم بنتيجة ان يتأثر مساره التعليمي
ونفسيته ووضعه االجتماعي .وقد يكون باالمكان التغلب على هذه االعراض عندما تحدد الحالة والتدخل الباكر وتقديم
لهم الدعم الالزم في االشهر األولى من حياتهم.

على الرغم من انه ال يوجد في عائلتنا اي حالة نقص السمع  ،هل من الضروري فحص طفلي؟
نعم ،يجب فحص كل االطفال ,يولد من بين كل الف طفل اثنين بنقص السمع وان نقص السمع ليس مرض وراثي.

متى يجب ان يجرى فحص السمع ؟
بين اليوم السابع والواحد والعشرون من عمر الرضيع.

أين يجرى الفحص ؟
عناوين المراكز الموجودة في مختلف المدن :
ليماسول  :مركز طب االطفال الوقائي ،وحدة فحص السمع بليماسول
شارع الجنرال ماكريياني رقم  ،12ص.ب ،56617 .الرمز البريدي  3309ليماسول
رقم الهاتف  – 77772422 :الفاكس  – 25346894 :البريد االلكتروني info@cpp.org.cy:

نيقوسيا  :مركز طب االطفال الوقائي ،وحدة فحص السمع بنيقوسيا
زاوية شارع كاليبوليوس وايفيينياس رقم  ،15عمارة امارال رقم  ،30الشقة 401
الرمز البريدي 1055 :نيقوسيا
رقم الهاتف  – 77772422 :الفاكس  – 22447899 :البريد االلكتروني info@cpp.org.cy:
الرنكا :مركز طب االطفال الوقائي ،وحدة فحص السمع بالرنكا
جادة سبيروس كبريانو رقم  ، ،83عمارة ايلينيون ،شقة  6051 ،202الرنكا
رقم الهاتف  – 77772422 :الفاكس  – 25346894 :البريد االلكتروني info@cpp.org.cy:
بافوس :مركز البالغين يريسكيبو – وحدة فحص سمع الرضع بافوس
شارع ماراثونوس رقم  8201 ،1يروسكيبو ،بافوس
رقم الهاتف  – 77772422 :الفاكس  – 25346894 :البريد االلكتروني info@cpp.org.cy:

هل يجب تحضير الطفل قبل الفحص ؟

نعم ،قد يكون من المستحسن ان يكون الرضع نظيف وان يؤكل قبل الفحص بحيث يبقى هادئاً.

هل يعطى للطفل أدوية ام يتم تخديره اثناء الفحص ؟
ال يحتاج الطفل ألي أدوية وال للتخدير.

هل استطيع البقاء مع الطفل عند إجراء الفحص ؟
نعم.

كم من الوقت يستغرق هذا الفحص ؟
بضعة دقائق فقط.

من اين يمكنني ان احصل على المزيد من المعلومات ؟
من مركز طب االطفال الوقائي على الرقم  77772422 :أو البريد االلكتروني info@cpp.org.cy:

