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من حاالت فقدان السمع 
بني األطفال ميكن الوقاية 

منها؛ ومتى كان من املمكن تفادي 
الت املناسبة  فقدان السمع تساعد التدخُّ

يف ضامن استفادة األطفال املصابني 
بفقدان السمع من طاقاتهم الكامنة.

حان وقت العمل، وإليكم ُسُبل العمل!
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فقدان
السمع

يف الطفولة
حان وقت العمل، وإليكم ُسبُل العمل!

ــية.  ــرات الحس ــال الخ ــن خ ــم م ــن حوله ــامل م ــر الع ــدرك الب ي

والســمع مــن بــني الحــواس قاطبــة هــو الحاســة التــي تُســهِّل 

التواصــل بشــكل جوهــري وتُعــزِّز التفاعــل االجتامعــي، عــى النحــو 

ــطة  ــاركوا يف األنش ــات ويش ــوا العاق ــاس أن يقيم ــح للن ــذي يتي ال

اليوميــة، وأن ينتبهــوا إىل الخطــر، وينخرطــوا يف أحــداث الحيــاة.

ويتعايــش نحــو 360 مليــون فــرد - أي مــا يُعــاِدل %5 مــن الســكان 

ــا  ــة، م ــبِّباً لإلعاق ــَر ُمس ــذي يُعت ــمع ال ــدان الس ــع فق ــامل - م يف الع

يقــرب مــن 32 مليــون منهــم مــن األطفــال. وتعيــش الغالبيــة 

العظمــى ممــن يفقــدون ســمعهم يف بلــدان العــامل املنخفضــة 

ــل. ــطة الدخ ــل واملتوس الدخ

وحاســة الســمع مهمــة لألطفــال لتعلُّــم اللغــة املنطوقــة والتحصيــل 

الــدرايس واملشــاركة االجتامعيــة. ويُشــكِّل فقــدان الســمع عقبة أمــام 

ــتفيد  ــن أن يس ــن املمك ــه فم ــي. وعلي ــل االجتامع ــم والتكام التعلي

ــم الكشــف  ــرة إذا ت ــتفادة كب ــدوا ســمعهم اس ــن فق ــال الذي األطف

إليهــم  مــت  عــن حاالتهــم يف مرحلــة مبكــرة يف حياتهــم، وقُدِّ

ــبة. ــات مناس تدخُّ

ــن  ــرُب م ــا يق ــة إىل أن م ــة العاملي ــة الصح ــرات منظم ــر تقدي وتش

%60 مــن حــاالت فقــدان الســمع يف مرحلــة الطفولــة ميكــن 

تجنُّبهــا مــن خــال التدابــر الوقائيــة. ومتــى كان مــن غــر املمكــن 

ــات  ــذ تدخُّ ــة إىل تنفي ــاك حاج ــال، هن ــني األطف ــدان ب ــادي فق تف

لضــامن متتُّــع األطفــال بطاقاتهــم الكاملــة مــن خــال إعــادة التأهيــل 

ــني. ــا الجبهت ــى كلت ــوب ع ــل مطل ــم والتمكــني. والعم والتعلي
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درجات فقدان السمع
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بسيطة/ طفيفة

بسيطة/ طفيفة
dB40-26

dB60-41

يواِجه الطفل الذي يعاين هذا املستوى من 

فقدان السمع مشكلة يف سامع الكام الخافت، 

والكام من مسافة أو الكام وسط الضوضاء. 

يواِجه الطفل الذي يعاين هذا 

املستوى من فقدان السمع 

صعوبة يف سامع الكام العادي 

حتى من مسافات قريبة.

)dB(مستوى السمع بالديسيبل

مــا أثــر فقــدان الســمع إذا 

ي لــه؟ مل يتــم التصــدِّ

بينــام يُخلِّــف فقــدان الســمع يف مرحلــة الطفولــة أثــره األكــر وضوحــاً عــى 

اكتســاب اللغــة، تــؤدي هــذه الحالــة كذلــك إىل عواقــب تؤثِّــر عــى اإلملــام 

بالقــراءة والكتابــة بشــكل عــام، وتنميــة املهــارات واملواقــف االجتامعيــة مبــا 

يف ذلــك احــرام الــذات. ويرتبــط فقــدان الســمع، الــذي ال يتــم عاجــه، يف 

أغلــب األوقــات بانخفــاض التحصيــل الــدرايس الــذي يــؤدي بــدوره إىل تــدينِّ 

األداء الوظيفــي ومــن ثــمَّ توافــر فــرص عمــل أقــل يف مراحــل الحيــاة التاليــة. 

ــعوره  ــؤدي إىل ش ــد ت ــل ق ــل يف التواص ــا الطف ــي يواجهه ــات الت والصعوب

ــا  ــل رمب ــية ال تندم ــة ونفس ــب انفعالي ــدة العواق ــر والوح ــب والتوت بالغض

يكــون لهــا أثــر بالــغ عــى األرسة ككل. ويف األوســاط التــي تعــاين قلــة املــوارد 

ويتعــرَّض فيهــا الطفــل فعــاً لخطــر أعــى لإلصابــة، مــن املمكــن أن يضــع 

ــه.  ــاض انتباه ــبب انخف ــة بس ــر آمن ــاع غ ــل يف أوض ــمع الطف ــدان الس ــج عــى التنميــة فق ويف ســياق أوســع نطاقــاً، يؤثــر فقــدان الســمع الــذي ال يُعالَ

االجتامعيــة واالقتصاديــة للمجتمعــات املحليــة والبلــدان.
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درجات فقدان السمع

كمبوديا

العمر مثاين  تبلغ من  فتاة  بيسيث )تم تغير االسم( 

القرى بكمبوديا. وتعاين  سنوات تعيش يف إحدى 

بيسيث من التهابات يف األذن تؤدي إىل إفرازات. 

بني األطفال يف كمبوديا  املشكلة كثراً  وتنتر هذه 

عادياً. لكن  ما يرونها أمراً  القرويني غالباً  حتى أن 

هذا املرض يُسبِّب فقدان السمع، الذي قد يكون له 

التواصل والتطور  البعيد عى  آثار ضارة عى املدى 

التعليم. ومن املمكن أن يؤدي هذا  م يف  اللغوي والتقدُّ

املرض، ما مل يتم عاجه، إىل مضاعفات طبية خطرة، 

بل وقد يُفيض إىل الوفاة. وقد اكتشف أحد الفرق 

بيسيث.  منها  تعاين  التي  املشكات  املتنقلة  الطبية 

الجزء  تفقد  أنها مل  لدرجة  وكانت حالتها متقدمة جداً 

األكر من حاسة السمع فحسب، بل أخذ املرض يلتهم 

جراحية  لعملية  بيسيث  وخضعت  الجمجمة.  عظم 

وتحسنَّت  املصابني.  والعظم  النسيج  الستئصال  عاجلة 

قريتها  إىل  الجراحة وعادت  بعد  لديها  السمع  حاسة 

الفريق ويتابع  ومدرستها. 

 روابط ذات صلة
http://www.allearscambodia.org/index.

html

]Glyn Vaughan, All Ears Cambodia :املصدر[

دراسة حالة
60 - 4180 - 61

81 ومافوق

بسيطة/ طفيفة

بسيطة/ طفيفة

dB60-41dB80-61

dB 81 وما فوق
رمبا ال يسمع الطفل الذي يعاين هذا املستوى 

من فقدان السمع سوى الكام العايل جداً 

أو األصوات املرتفعة يف محيطه مثل إنذار 

سيارات اإلطفاء أو ارتطام الباب. لكنه ال 

يسمع أكر املحادثات الكامية. 
قد يدرك الطفل الذي يعاين هذا املستوى 

من فقدان السمع األصوات العالية عى 

أنها اهتزازات.

)dB(مستوى السمع بالديسيبل

د األثر الذي يُخلِّفه فقدان السمع عى الفرد؛ ومنها: وهناك عدد من العوامل التي تُحدِّ

الســن وقــت حــدوث فقــدان الســمع: الســنوات األوىل يف الحيــاة هــي الفــرة املثاليــة لتطــور 	 

ــدون  ــن يُولَ ــره األكــر عــى أولئــك األطفــال الذي ــف فقــدان الســمع أث ــكام واللغــة. ويُخلِّ ال

بهــذه الحالــة أو يُصابــون بهــا بعــد الــوالدة بفــرة وجيــزة.

ــام زادت 	  ــني بســيطة إىل عميقــة. وكل ــراوح هــذه الدرجــة ب ــد ت  درجــة فقــدان الســمع: وق

ــر أعظــم. الحــدة كان األث

ــل: كلــام تــم اكتشــاف الطفــل الــذي يعــاين مــن فقــدان الســمع رسيعــاً، 	  ســن الكشــف والتدخُّ

حصــل عــى خدمــات الدعــم يف وقــت مبكــر، وزادت فرصتــه لتعلُّــم اللغــة املنطوقــة. وتــويص 

ــع بــرورة حصــول جميــع األطفــال الذيــن يعانــون مــن  اللجنــة املشــركة املعنيــة بســمع الرُضَّ

ــل  ــات قبــل بلــوغ الشــهر الســادس مــن عمرهــم. والكشــف والتدخُّ فقــدان الســمع عــى تدخُّ

مبكــراً لهــام الفضــل يف الحــد بشــكل ملحــوظ مــن تكاليف التعليــم املتزايــدة املرتبطــة بفقدان 

الســمع، وتحســني القــدرة عــى كســب العيــش، يف مراحــل تاليــة يف الحيــاة.

البيئــة: تؤثــر البيئــة العامــة التــي يعيــش فيهــا الطفــل، مبــا يف ذلــك إمكانيــة الحصــول عــى 	 

الخدمــات، تأثــراً كبــراً عــى منــاء الطفــل الــذي يعــاين مــن فقــدان الســمع. ويســتطيع األطفال 

ــات  ــى التكنولوجي ــول ع ــبُل الحص ــم ُس ــر له ــمع، وتتواف ــدان الس ــن فق ــون م ــن يعان الذي

الســمعية مثــل املُِعينــات الســمعية وعمليــات زرع القوقعــة ولغــة اإلشــارة والتعليــم الخــاص، 

ــورة  ــمعون بص ــن يس ــم الذي ــع أقرانه ــاواة م ــدم املس ــى ق ــات ع ــب األوق ــاركة يف أغل املش

ــن  ــال الذي ــي لألطف ــج االجتامع ــاء واألرُس الدم ــن اآلب ــم م ــات الدع ــرِّ جامع ــة. وتُي طبيعي

يعانــون مــن فقــدان الســمع.

*  يراوح مستوى فقدان السمع املتوسط يف األطفال بني 31 إىل 60 ديسيبل.
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تايلند

الِخلْقية  األملانية  الحصبة  متازمة  تُسبِّب  أن  املمكن  من 

العني والقلب وإعاقات أخرى  السمع وعيوباً يف  فقدان 

د والسكري وخلل يف  التوحُّ الحياة مثل  تستمر مدى 

أثر كبر عى حياة  الدرقية. وكان لهذه املتازمة  الغدة 

بانكوك. فعندما  تعيش يف  التي  التاياندية  إحدى األرس 

باملرض  بابنتها »إم« أصيب زوجها  كانت »تيش« حاماً 

وعاىن من طفح جلدي. وظهرت عى »تيش« نفس 

التقليدية  أيام – وهي األعراض  األعراض بعد بضعة 

الذي  الطبيب  لرؤية  األملانية. وذهبت »تيش«  للحصبة 

أنها حامل  تعلم  لكنها مل تكن  أنها ستكون بخر،  أخرها 

يف شهرها األول. وبعد مياد »إم« أدرك أبواها أنها تعاين 

أنها ال  من مشكات يف الرؤية. ورسعان ما بدا واضحاً 

تسمع. تقول تيش »إم صامء، فهي ال تستطيع السمع 

ابنتها من عيش حياة  أو الكام«. وتأمل تيش أن تتمكن 

ويحدث  التأهيل.  إعادة  بفضل خدمات  صحية وسعيدة 

تتمتع  التي ال  البلدان  األملانية يف  للحصبة  األعى  الخطر 

فيها النساء يف سن اإلنجاب باملناعة ضد هذا املرض )إما 

األملانية(.  بالحصبة  سلفاً  إصابتهن  أو  التطعيم  عن طريق 

الحصبة  النطاق ضد  الواسعة  التطعيم  وأدت حمات 

القضاء عملياً عى هذا  الِعقد املنرصم إىل  األملانية خال 

الكثر  الِخلْقية يف  األملانية  الحصبة  متازمة  املرض وعى 

نيسان/  النامية. ويف  البلدان  املتقدمة وبعض  البلدان  من 

اإلقليم  األمريكتني هو  إقليم  2015 أصبح  أبريل 

أُعلِن خلّوه من االنتقال  األول عى مستوى العامل الذي 

منظمة  حقائق  )صحيفة  األملانية.  للحصبة  املتوطن 

العاملية: الصحة 

 روابط ذات صلة
http://www.measlesrubellainitiative.org

األملانية[ والحصبة  الحصبة  القضاء عى  مبادرة  ]املصدر: 

دراسة حالة

يف  الســمع  فقــدان  أســباب  مــا 

الطفولــة؟ مرحلــة 
ــة؛ ويُقَصــد  ــا األســباب الِخلْقي ــة منه ــة الطفول ــرة لفقــدان الســمع يف مرحل ــاك أســباب كث هن

بهــا تلــك األســباب املوجــودة عنــد الــوالدة أو بعدهــا بفــرة وجيــزة، واألســباب املُكتَســبَة التــي 

م الطفــل يف العمــر. ورمبــا يكــون فقــدان الســمع نتيجــة لعــدد مــن هــذه  تحــدث مــع تقــدُّ

العوامــل ُمجتِمعــة. ومــع ذلــك، فليــس مــن املمكــن يف كل األوقــات تحديــد الســبب الدقيــق 

وراء فقــدان الســمع.

وقد تتضمن أسباب فقدان السمع بني األطفال ما ييل:

العوامــل الوراثيــة: وتُســبِّب هــذه العوامــل حــوايل %40 مــن حــاالت فقــدان الســمع يف 

مرحلــة الطفولــة. وثبــت أن فقــدان الســمع أكــر حدوثــاً يف األطفــال املولوديــن لزيجــات 

بــني األقــارب أو آلبــاء تربــط بينهــم صلــة قرابــة قويــة. ومــن املمكــن أن ترتبــط التشــوهات 

الِخلْقيــة لــألذن والعصــب الســمعي بفقــدان الســمع، وقــد تكــون هــذه التشــوهات ناتجــة 

عــن عوامــل وراثيــة أو مؤثــرات بيئيــة.
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 األوضــاع وقــت الــوالدة: ورمبــا تتضمــن االبتســار، وانخفــاض الــوزن عنــد 

ــوالدة  ــاء ال ــاق1 أثن ــم االختن ــروف باس ــجني املع ــص األوكس ــوالدة، ونق ال

ــوالدة. ــي ال ــرة حديث وصف

 حــاالت العــدوى: قــد تُصــاب األم أثنــاء فــرة الحمــل بأنــواع مــن العــدوى 

ــم للخايــا اللذيــن يؤديــان إىل  مثــل الحصبــة األملانيــة والفروس املُضخِّ

فقــدان الســمع لــدى األطفــال. وعــاوة عــى ذلــك، مــن املمكــن أن تــؤدي 

اإلصابــة بالتهــاب الســحايا والنــكاف والحصبــة يف مرحلــة الطفولــة أيضــاً إىل 

فقــدان الســمع. وتنتــر كثــراً عــدوى األذن بــني األطفــال يف األماكــن التــي 

تنخفــض بهــا املــوارد. ويعــاين املصابــون بهــذه العــدوى غالبــاً مــن إفــرازات 

ــك  ــن. وناهي ــطى الصديدي املُزم ــاب األذن الوس ــرَف بالته ــام يُع األذن في

عــن فقــدان الســمع، مــن املمكــن أن تــؤدي عــدوى األذن إىل مضاعفــات 

قــد تـُـوِدي بالحيــاة.

ــمع يف  ــدان الس ــائعة فق ــكات األذن الش ــبِّب مش ــد تُس ــراض األذن: ق  أم

مرحلــة الطفولــة، ومــن هــذه املشــكات الزيــادة املفرطــة للشــمع يف 

األذن )االنســداد بالشــمع(، واألذن الصمغيــة )التهــاب األذن الوســطى غــر 

ــم الســائل داخــل األذن. ــن تراك ــج ع ــذي ينت ــدي( ال الصدي

1  نقص األوكسجني عند الوالدة حالة طبية تنتج عن عدم وصول األوكسجني إىل املولود وقت الوالدة 
)للتحقق مع اإلدارة املعنية بصحة الطفل(.

ــك  ــا تل ــمع، ومنه ــدان الس ــة فق ــوات العالي ــبِّب األص ــد تُس ــاء: ق  الضوض

ــة  ــف الذكي ــزة الســمعية الشــخصية كالهوات ــة مــن األجه األصــوات املنبعث

ات إم يب Mp3( 3( التــي تُســتَخَدم عنــد مســتوى مرتفــع للصــوت  وُمشــغِّ

ــل  ــة مث ــى األصــوات القصــرة ذات الحــدة العالي ــل حت ــة. ب لفــرات طويل

ــن  ــتديم. وم ــمع املس ــدان الس ــبِّب فق ــد تُس ــة ق ــاب الناري ــوات األلع أص

املمكــن أن تُســِهم اآلالت املوجــودة بوحــدة الرعايــة املركــزة لحديثــي 

ــمع. ــدان الس ــة، يف فق ــاً مزعج ــدر أصوات ــوالدة، وتص ال

 األدويــة: مــن املمكــن أن تــؤدي األدويــة التــي تُســتخَدم يف عــاج حــاالت 

العــدوى التــي تصيــب حديثــي الــوالدة واملاريــا والســل املقــاوم لألدويــة 

م  ــبِّب تســمُّ ــة تُس ــذه األدوي ــدان الســمع املســتديم. فه والرطــان إىل فق

األذن. ويف الكثــر مــن أجــزاء العــامل، خاصــة يف املناطــق التــي ال يُنظَّــم فيهــا 

اســتخدام املضــادات الحيويــة، يحصــل األطفــال يف املعتــاد عــى مضــادات 

م األذن لعــاج حــاالت العــدوى املنتــرة. حيويــة تُســبِّب تســمُّ
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ميكن  التي  الطفولة  يف  السمع  فقدان  حاالت  نسبة  كم 

الوقاية منها؟
تُشر تقديرات منظمة الصحة العاملية إىل أنه ميكن الوقاية من حوايل %60 من حاالت فقدان السمع بني األطفال دون سن 15 عاماً. وتزيد هذه النسبة يف البلدان 
املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل )%75( ُمقارَنة بالبلدان املرتفعة الدخل يف العامل )%49(. وميكن عزو هذا االختاف إىل معدل الحدوث العام األعى لفقدان 

السمع الناجم عن حاالت العدوى يف املناطق التي تعاين نقصاً يف املوارد، فضاً عن تقديم خدمات صحية أقوى لألمهات واألطفال يف البلدان املرتفعة الدخل.

الوقاية من هذه  السمع بني األطفال. وميكن  %30 من حاالت فقدان  السحايا، أكر من  الحصبة والنكاف والحصبة األملانية والتهاب  وتُسبِّب األمراض، مثل 
الحاالت بواسطة التمنيع ومامرسات النظافة العامة الجيدة. وهناك %17 من حاالت فقدان السمع بني األطفال تُسبِّبها املضاعفات وقت الوالدة مبا يف ذلك 
نة لصحة األمهات واألطفال يف الوقاية من  االبتسار وانخفاض الوزن عند الوالدة واالختناق أثناء الوالدة وصفرة حديثي الوالدة. وسوف تساعد املامرسات املُحسَّ
هذه املضاعفات. ومن املمكن كذلك تجنُّب استخدام األدوية التي تُسبِّب تسمم األذن لعاج األمهات الحوامل وحديثي الوالدة، إذ تُسبِّب هذه األدوية 4% من 

حاالت فقدان السمع لدى األطفال.

تقديرات أسباب فقدان السمع الذي ميكن الوقاية منه

4%8%

31%

17%

60%
النكافالحصبة األملانيةالحصبة  التهاب السحايا أمراض األذن

%40املزمنة
ال �كن الوقاية منها

مضاعفات الوالدة

األمراض املُعدية

�كن الوقاية منها

االبتسار

أدوية سامة

لألذن
أخرى*

مضاعفات الوالدةانخفاض الوزن عن الوالدة

الوالدة. باألمهات قبل  تتعلق  التي  الوراثية واألسباب األخرى  الِخلْقية غر  التشوهات  األسباب األخرى:  تتضمن   *
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ملاذا يكتسب 
الكشف املبكر 
هذه األهمية 

الكبرة؟

بني  السمع  فقدان  عن  املبكر  الكشف  يستطيع 
الوقت  يف  صحيحة  بتدخُّات  اتُبع  متى  األطفال، 
ويُيرِّ  النامئية،  التأخرات  يُقلِّل  أن  املناسب، 
وتكتشف  االجتامعي.  والتطور  والتعليم  التواصل 
األطفال  وصغار  ع  الرُضَّ لدى  السمع  فحص  برامج 
للغاية.  مبكرة  سن  يف  السمع  فقدان  حاالت 
وبالنسبة لألطفال الذين يعانون من فقدان السمع 
الِخلْقي، ميكن الكشف عن هذه الحالة خال األيام 

اململكة املتحدة

الوالدة بفرة قصرة، مل  أثناء حملها. وبعد  م للخايا  مل يسبق ألم تشاريل، السيدة لينديس، أن سمعت قط بعدوى الفروس املُضخِّ

اليرى. وعندما بلغت تشاريل عامها  بأذنها  أنها ال تسمع  الوالدة، وأكَّد األطباء  يُجَرى لحديثي  الذي  السمع  اختبار  تجتز تشاريل 

م  اليمنى. وحدد األطباء أن السبب يف ذلك يرجع إىل العدوى بالفروس املُضخِّ الثالث، تدهورت كذلك حاسة السمع لديها باألذن 

االبتدائية وتبيل  املدرسة  فتاة صغرة جميلة تذهب إىل  الحمل. واآلن كرت تشاريل وأصبحت  أثناء  لينديس  بها  أُصيبت  التي  للخايا 

لكنه غر معروف  للخايا سبب مهم،  م  املُضخِّ بالفروس  والعدوى  اللون.  بارتدائها معينات سمعية المعة وردية  باًء حسناً، وتزهو 

أن طفاً واحداً  إىل  والوقاية منها  العدوى  األمريكية ملكافحة  املراكز  تقديرات  السمع. وتشر  لفقدان  من بني نسبياً، 

م للخايا، وأن طفاً واحداً من بني خمسة أطفال مصابني بهذه  يُولَد بعدوى الفروس املُضخِّ 150 طفاً 
م  املُضخِّ الفروس  النمو. وينتر  إعاقات يف  أو  السمع  العدوى يعاين من مشكات مستدمية مثل فقدان 

اإلصابة  تفادي  والبول(. وميكن  )اللعاب،  املصاب  الشخص  القريب بسوائل جسد  التامس  للخايا عن طريق 

العامة  النظافة  العدوى ومامرسات  الحوامل بشأن مصادر  العدوى متاماً عن طريق تقديم املشورة إىل  بهذه 

الطفل،  تقبيل  عند  اللعاب  وتجنُّب مامسة  الغر،  مع  الطعام  وتجنُّب مشاركة  بانتظام،  اليدين  مثل غسل 

بوله. أو  الطفل  للعاب  تتعرَّض  التي  األسطح  وتنظيف 

 روابط ذات صلة
http://cmvaction.org.uk 

http://www.cdc.gov/cmv/overview.html

]CMV Action م للخايا املُضخِّ الفروس  العمل ملكافحة  ]املصدر: 

أن  إىل  األبحاث  وتشر  الوالدة.  من  األوىل  القليلة 
فقدان  يكتسبون  أو   ً ُصامَّ يُولَدون  الذين  األطفال 
والذين  حياتهم،  يف  جداً  مبكرة  مرحلة  يف  السمع 
الشهور  خال  مناسبة  تدخُّات  عى  يحصلون 
أقرانهم  مثل  مثلهم  عمرهم،  من  األوىل  الست 
قبل  اللغوي  بالتطور  يتعلق  فيام  يسمعون  الذين 
بلوغهم خمس سنوات )ما مل تكن هناك اعتاالت 
أخرى(. أما األطفال الذين يُصابون بفقدان السمع 

يف مرحلة عمرية متأخرة، فيستطيع فحص السمع 
فقدان  عن  الكشف  املدرسة  يف  أو  املدرسة  قبل 
السمع بفعالية فور حدوثه، ما ميكن معه الحد من 

آثاره الضارة.

دراسة حالة

©Dr Seikholet Haokip, India
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©Grigoroiu Eduard©Dr Isaac Macharia, Kenya

ما هي اسراتيجيات الوقاية والرعاية؟
يلزم اتخاذ إجراءات من أجل تقليل حاالت فقدان السمع وتحسني الحصائل بالنسبة لألطفال الذين يعانون من فقدان السمع. ويتعني عى الحكومات وهيئات 

الصحة العمومية ومنظامت الخدمة االجتامعية واملؤسسات التعليمية ومجموعات املجتمع املدين، يتعني عليها جميعاً، أن تتعاون فيام بينها يف هذا املسعى.

ويف سبيل بلوغ األهداف املرجوة، هناك حاجة إىل ما ييل:

أ. تعزيز:
العدوى  حاالت  من  الكثر  من  للوقاية  التمنيع:  برامج 
الِخلْقية  التي تؤدي إىل فقدان السمع مثل الحصبة األملانية 
يتم  أن  املحتمل  ومن  والحصبة.  والنكاف  السحايا  والتهاب 
تفادي 19% من حاالت فقدان السمع بني األطفال من خال التمنيع ضد 

الحصبة األملانية والتهاب السحايا فقط.

اإلجراء املطلوب اتخاذه: إدراج هذه اللقاحات يف برامج التمنيع الوطنية 
وضامن انتشار التغطية بها.

االبتسار  من  الوقاية  إىل  الرامية  واألطفال  لألمهات  الصحية  الرامج 
وانخفاض الوزن عند الوالدة واالختناق أثناء الوالدة وصفرة حديثي الوالدة 

م للخايا. والعدوى الِخلْقية بالفروس املُضخِّ

الوالدة عن  باألمهات وحديثي  الرعاية  تحسني  اتخاذه:  اإلجراء املطلوب 
طريق ما ييل:

)أ( تحسني التغذية؛
)ب( نر الوعي مبامرسات النظافة العامة؛

)ج( تعزيز الوالدة اآلمنة؛
تصيب التي  والصفرة  العدوى  لحاالت  العاجل  العاجي  التدبر   )د( 

حديثي الوالدة.

وجامعات  السمع،  فقدان  من  يعانون  الذين  باألفراد  املعنية  املنظامت 
الدعم من اآلباء واألرُس.

األفراد  من  للدعم  جامعات  تشكيل  تشجيع  اتخاذه:  املطلوب  اإلجراء 
الذين يعانون من فقدان السمع وذويهم.
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أوغندا

كان للغة اإلشارة تأثر مهم وإيجايب عى حياة 

نائية يف  باتريك، وهو شاب صغر من منطقة 

ُولِد باتريك أصم ومل يكن يف املنطقة  أوغندا. 

الُصّم،  األطفال  يقصدها  بها مدارس  يعيش  التي 

باتريك معظم فرات طفولته دون  ولهذا قىض 

معرفة بلغة اإلشارة، ومن ثمَّ دون أي نوع من 

الجزء األكر  باتريك يقيض  التواصل. وكان  أنواع 

من يومه وحيداً يف الكوخ الذي يعيش به منعزالً 

للُصّم  الوطنية  الجمعية  وتولَّت  العامل.  عن 

الربح تهتم  بأوغندا، وهي مؤسسة ال تهدف إىل 

اتخاذ  السمع،  بفقدان  املصابني  األفراد  بتمكني 

باتريك درسه األول  ليحر  الازمة  الرتيبات 

15 سنة.  يف لغة اإلشارة عندما كان عمره 

وقد حوَّلت هذه الدروس حياة باتريك، الذي 

يُعلِّم  اليوم ويأمل أن  الدروس  اليزال يحر 

الُصّم يف املستقبل. وقد ُعرِضت خرات  غره من 

عنوانه وثائقي  فيلم  باتريك يف 

“15 and learning to speak”

 روابط ذات صلة
للُصّم األوغندية  الوطنية  الجمعية 

/http://www.unadeaf.org 

“15 and learning to speak”: 
https://www.youtube.com/

watch?v=CNCPgrm8Gu4

]املصدر: يب يب يس ”BBC“ القناة 4، 
]Unreported World

دراسة حالة

©Karen Kasmauski/CORBIS

ب. تنفيذ:

ع والبدء يف تنفيذ تدخُّات مناسبة  فحوص السمع لحديثي الوالدة والرُضَّ
الِخلْقي أو الذي حدث يف سن  للكشف عن األطفال املصابني بفقدان السمع 
مبكرة وتأهيلهم. وينبغي أن يتَّبع برنامج فحص السمع لحديثي الوالدة نْهجاً 

يُركِّز عى األرسة.

اإلجراء املطلوب اتخاذه: وضع وتنفيذ برامج للتدخالت املبكرة تُركِّز عىل ما ييل:

تنفيذ التدخُّات املناسبة التي تبدأ، يف الوضع املثايل، قبل بلوغ الطفل شهره السادس؛ )أ( 

تقديم الدعم األرسي، مبا يف ذلك توجيه اآلباء وإسداء املشورة لهم؛ )ب( 

إعادة التأهيل السمعي من خال توفر املعينات السمعية وعمليات زرع القوقعة؛ )ج( 

تقديم خيارات مناسبة للعاج والتواصل. )د( 

 فحوص السمع يف املدرسة بهدف اكتشاف أمراض األذن الشائعة وفقدان السمع وإحالتهام وتدبريهام 
عالجياً.

لتقديم  روابط  وإقامة  املدرسية،  الصحة  برامج  يف  السمع  فحوص  دمج  اتخاذه:  املطلوب  اإلجراء 
الرعاية املناسبة: الطبية والجراحية والتأهيلية.
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فييت نام

ُولِدت “ناو” يف فييت نام، والحظت أرستها بعد والدتها بفرة قصرة أنها 

ال تستجيب لألصوات من حولها. وعندما كان عمرها خمسة عر شهراً، 

الطبيب  لهام  أكَّد  السمع، وهناك  اختبار  الطبيب إلجراء  إىل  أبواها  اصطحبها 

أنها تعاين من فقدان حاد يف السمع. وانهارت أرسة “ناو”، فلم تكن لديهم 

الطبيب أن تستخدم  ي. وأوىص  التحدِّ التعامل مع هذا  أي فكرة عن كيفية 

أو  الُصّم  تثقيفي لألطفال  برنامجي  “ناو” معينات سمعية، وأحال األرسة إىل 

املعلومات. وقامت  للحصول عى مزيد من  السمع  يواجهون صعوبة يف  الذين 

نام بتوفر زوجني  التي تعمل يف فييت  للربح  الهادفة  إحدى املنظامت غر 

كان عمرها سبعة عر  عندما  “ناو”  تستخدمهام  السمعية حتي  املعينات  من 

لألصوات  الفور  “ناو” عى  استجابت  السمعية،  املعينات  وبتشغيل  شهراً. 

كبراً  ماً  تقدُّ تُحِرز  املبكر حيث  ل  للتدخُّ برنامج  بعدها  والتحقت  من حولها، 

وتتكلم. تستمع  كيف  وتتعلم 

 روابط ذات صلة
http://www.childrenwithhearingloss.org

السمع[ بفقدان  املصابني  لألطفال  العاملية  املؤسسة  ]املصدر: 

دراسة حالة

©Chhor Sokunthea/World Bank

ج. تدريب:
يف  الصحيني  والعاملني  األطباء  برامج 
املستوى األويل عى أهمية أمراض األذن والحاجة 
ل املبكر لعاج فقدان السمع وخيارات  إىل التدخُّ
خدمات  تقديم  يف  ذلك  يساعد  وسوف  عاجه. 
يسهل الوصول إليها، ويُيرِّ اإلحالة للتدبر العاجي لهذه األمراض 
وحاالت فقدان السمع. وأصدرت املنظمة وثائق تُعدُّ موارد مفيدة 
 Primary ear and مثل  الصدد  هذا  يف  بها  االسرشاد  ميكن 
للرعاية  تدريبي  »مورد   ،hearing care training resource
تدريبية  أربع وحدات  من  والسمع«، وهو مجموعة  باألذن  األولية 
 Community-based rehabilitation: promoting earو
املجتمعي:  »التأهيل   ،and hearing care through CBR

تعزيز الرعاية باألذن والسمع من خال التأهيل املجتمعي«.

الرعاية  مجال  يف  تدريبية  برامج  وضع  اتخاذه:  املطلوب  اإلجراء 
مي الخدمات الصحية يف املستوى األويل. األولية باألذن والسمع ملُقدِّ

الطبيني  املهنيني  وسائر  السمعيات  مجال  يف  واملهنيني  األذن  أطباء   
الرعاية  تقديم  عى  واملُعلِّمني  واملعالجني  التمريض(،  طواقم  )مثل 
ي  للتصدِّ هامة  خطوة  التدريب  هذا  ويَُعدُّ  الرورية.  والخدمات 

ملشكات األذن والسمع.

املوارد  لتنمية  اتخاذه: وضع برامج تدريب مهنية  اإلجراء املطلوب 
بفقدان  املصابني  لألفراد  والتعليم  السمع  صحة  مجال  يف  البرية 

السمع.
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 ₂ يتضمن التواصل الكيل جميع وسائل التواصل؛ اإلشارات الرسمية، واإلمياءات الطبيعية، والتهجي باألصابع، ولغة الجسد، واالستامع، وقراءة الشفاه، 

والكام.

  ₃ هي فلسفة للتدريس تعرف بصحة وأهمية ثقافتي الصمم والسمع عى حد سواء، وتتضمن عنارص من كلتا الثقافتني يف الفصل الدرايس.

₄ الكام اإلشاري هو نظام للتواصل البرصي – حركات الفم الكامية مصحوبة “بإشارات” للتفريق بني جميع أصوات “الوحدات الصوتية أو )فونيامت 
اللغة املنطوقة(.

₅ نظام إف إم عبارة عن أجهزة سمعية السلكية مساِعدة تتكون من جهاز إرسال يستخدمه املتكلم وجهاز استقبال يستخدمه املستمع.

كندا

يف إحدى الليايل، وبينام كان باولو )تم تغير 

االسم( نامئاً يف حضن أمه التقط أبوه جرساً 

باولو مل  باستمرار. لكن  وراح يهزه  نحاسياً 

ما.  أبواه أن هناك خطْباً  يتحرك. عندها علم 

ويف األسبوع التايل شخَّص أحد األخصائيني يف 

أنها فقدان  باولو عى  األطفال حالة  مستشفى 

للسمع حاد إىل عميق يف كلتا األذنني. وأُدِرج 

لتعلُّم االستامع والكام. وقد  برنامج  باولو يف 

السمعية وبدأ  املعينات  حصل عى زوجني من 

امليش؛ كل ذلك قبل أن يتم شهره العارش. 

املتطلع إلرضاء فضوله  الطفل  وأحب هذا 

الكبرة  أخته  برفقة  االستامع وقىض ساعات 

باولو مبدرسة  والتحق  ويتحدثان.  الرسوم  نان  يُلوِّ

عامة وتخرَّج منها بتفوق. وهو اآلن يف السنة 

ويَُعدُّ  امليكانيكية.  للهندسة  برنامج  يف  الثالثة 

به، ويفتخر  التقى  لجميع من  إلهام  باولو مصدر 

يات قد  بقوله أنه اليزال يتغلَّب عى أي تحدِّ

تواجهه.

أخصايئ  العلوم،  ماجستر  برنشتاين،  أنيتا  ]املصدر: 
املنطوقة LSLS، كندا[ واللغة  االستامع 

دراسة حالة

د. تيسري ُسُبل الحصول عىل:

السمعية  املُعينات  مجال  يف  التطورات  كبر  حد  إىل  حسنَّت  السمع:  أجهزة     
السمع.  يعانون من فقدان  الذين  املتاحة لألفراد  الخيارات  القوقعة  وعمليات زرع 
وعى الرغم من ذلك، ال يتسنى الحصول عى هذه األجهزة إال لنسبة ضئيلة من أولئك 

الذين يحتاجون إليها بسبب عدم توافرها وارتفاع تكلفتها.

اإلجراء املطلوب اتخاذه: وضع مبادرات ُمستَدامة لركيب وصيانة أجهزة السمع بتكلفة ميسورة، ومن 
م هذه املبادرات أيضاً الدعم املستمر لألفراد الذين يستخدمون هذه األجهزة. املمكن أن تُقدِّ

 التواصل: يستفيد الطفل األصم كثراً من تعريفه باللغة يف مرحلة مبكرة، وقد يكون ذلك يف شكل 
إعادة التأهيل للتواصل اللفظي، مثل العاج السمعي – اللفظي والعاج السمعي – الشفهي. وينبغي 
عى راسمي السياسات كذلك أن يُعزِّزوا وسائل بديلة للتواصل مثل لغة اإلشارة، والتواصل الكيل2، 
والرامج الثنائية اللغة/ الثنائية الثقافة3، والكام اإلشاري4 “لغة التلميح، وقراءة الشفاه. ومن املهم 
واألماكن  الدراسة  غرف  يف   5)FM( إم  إف  الصوتية  واألنظمة  السمعية  الحلقات  أنظمة  استخدام 
العامة فضاً عن توفر تعليقات عى الوسائط املسموعة واملرئية من أجل تحسني إمكانية التواصل 

لدى األفراد املصابني بفقدان السمع.

اإلجراء املطلوب اتخاذه: ضامن تيسري ُسُبل التواصل من خالل جميع الوسائل املتاحة بالتشاور مع 
األطراف صاحبة املصلحة مبا يف ذلك االفراد املصابون بفقدان السمع.

تنظيم ورْصد: ه. 

عن  الناجمة  األخطار  من  الحد  بهدف  األذن  م  تسمُّ تُسبِّب  التي  األدوية  استخدام   
استخدامها غر املسؤول. وحيثام يكون من املمكن تجنُّب استخدام هذه األدوية يساعد 
الرْصد املنتظم ملشكات السمع والنطق يف الكشف عن فقدان السمع يف مرحلة مبكرة.

اإلجراء املطلوب اتخاذه: وضع وتنفيذ ترشيعات تفرض قيوداً عىل بيع واستخدام األدوية التي تُسبِّب 
مي الرعاية الصحية بشأن الحفاظ عىل السمع عند استخدام هذه األدوية. م األذن؛ وتوعية ُمقدِّ تسمُّ

مستويات الضوضاء يف البيئة، خاصة يف األماكن الرفيهية وحلبات الرياضة. وميكن أن تساعد األجهزة 
السمعية الشخصية ذات الجودة العالية وسامعات األذن وسامعات الرأس املُزوَّدة بخواص السامة يف 

تقليل خطر فقدان السمع بسبب استخدام هذه األجهزة والسامعات.

اإلجراء املطلوب اتخاذه: وضع وتنفيذ لوائح بشأن الضوضاء يف البيئة، مبا يف ذلك يف األماكن الرتفيهية، 
وتنفيذ معايري االستامع اآلمن إىل األجهزة السمعية الشخصية.
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الواليات املتحدة األمريكية

مل تجتز جانيس )تم تغير االسم( فحص السمع األويل 

الذي أُجِري لها وقت املياد يف الواليات املتحدة، وشخَّص 

أنها فقدان للسمع حاد إىل عميق  األطباء حالتها عى 

السمعية  املعينات  يف كلتا األذنني. وتم توفر زوجني من 

املعينات  تُجِد  مل  لكن  الفور.  لتستخدمهام جانيس عى 

زرع  لعملية  ولهذا خضعت  حالتها،  يف  نفعاً  السمعية 

لحصول  واحداً. ونظراً  عاماً  كان عمرها  القوقعة عندما 

العاج منذ أن كان عمرها مثانية أشهر، يكشف  جانيس عى 

لديها  اللغة  أن مهارات  لها  أُجِري  للكام واللغة  تقييم  آخر 

مقارنة  بسيطاً  تأخراً  الكام  مهارات  تتأخر  بينام  طبيعية 

اآلن إىل  الذين يسمعون بصورة طبيعية. وتذهب  باألطفال 

الحصول عى  وتواصل  املدريس  قبل  للتعليم  عامة  مؤسسة 

لديها. وسوف  النطق  مهارات  لتحسني  للتخاطب  فردي  عاج 

الحضانة. دار  بأطفال حيها يف  تلتحق جانيس عام قريب 

علم   – اإلكلينيكية  الكفاءة  ماجستر، شهادة  مايكل دوجاس،  )املصدر: 

املنطوقة  الكام واللغة CCC-SLP، أخصايئ االستامع واللغة  أمراض 

األمريكية( املتحدة  الواليات   ،LSLS

دراسة حالة

©Courtesy of Austraining International

و. إذكاء الوعي العام:

تقلل  أن  املمكن  من  التي  باألذن  الصحية  الرعاية  مامرسات  بشأن   
حاالت عدوى األذن. فعى سبيل املثال، قد يساعد تجنُّب إدخال أي مادة 
يف األذن يف تقليل مشكات األذن. ومن املمكن أن يضمن تجنُّب استخدام 
األطفال الذين يعانون من آالم يف األذن لعاجات منزلية، ومعالجتهم بواسطة مامرس طبي، 

الوقاية من عدوى األذن املُزمنة وفقدان السمع املرتبط بها

واألذن بالسمع  الرعاية  تعزيز  أجل  من  للتوعية  برامج  وضع  اتخاذه:  املطلوب   اإلجراء 
يف املجتمع.

بشأن أخطار األصوات الصاخبة عن طريق تثقيف األطفال يف سن مبكرة باملخاطر املرتبطة 
الذكية  الهواتف  املنبعثة من األجهزة السمعية الشخصية مثل  باملستويات الضارة لألصوات 
الرياضية. ومن املمكن أن يساعد ذلك يف  واألماكن الرفيهية الصاخبة مبا يف ذلك األحداث 
تعديل األمناط السلوكية وتعزيز االستامع اآلمن، والذي يستطيع أن يقي بدوره من فقدان 

السمع الناجم عن الضوضاء يف مرحلتي الطفولة واملراهقة.

اإلجراء املطلوب اتخاذه: وضع وتنفيذ برامج للتوعية تستهدف صغار األطفال بهدف تعزيز 
عادات االستامع اآلمن.

للحد من الوصم املرتبط بفقدان السمع داخل املجتمعات. ومن املمكن أن يكون الركيز عى 
قصص النجاح من أشخاص مصابني بفقدان السمع وتبادل هذه القصص فعاالً يف الحد من 
الوصم املرتبط بفقدان السمع واستخدام األجهزة السمعية وغرها من طرق التواصل البديلة.

اإلجراء املطلوب اتخاذه: االستعانة مبَن ُيثِّلون مناذج ُيقتَدى بها يف املجتمع لنرش الوعي بشأن 
الوقاية من فقدان السمع ورعاية املصابني به.
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] فيام يخص تقارير لجان الخراء وما شابهها من مجموعات [

يحتوي هذا املطبوع عى آراء جامعية لفريق خراء دويل ] أو يوضع اسم الفريق [ وال ميثل بالرورة قرارات منظمة الصحة العاملية أو سياساتها.

] فيام يخص تقارير االجتامعات ... يوضع النص فيام بعد [

هذا املطبوع ] يتضمن تقرير ............... و[ وهو ال ميثل بالرورة قرارات منظمة الصحة العاملية أو سياساتها.

] فيام يخص املواد الصحفية التي تتضمن مقاالت وتعليقات وافتتاحيات تطرح إلبداء آراء جامعية بشأنها، وغر ذلك من الصحف... يوضع النص فيام بعد [

الكاتب من موظفي منظمة الصحة العاملية. وهو وحده املسؤول عن اآلراء الواردة يف هذا املطبوع وهي ال متثل بالرورة قرارات منظمة الصحة العاملية أو سياساتها.

طبع يف )فيام يخص الطباعة الخارجية(

املساهمون

Shutterstock and Dreamstime :تغطية الصور

www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/en :ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إىل

ويف سبيل تنفيذ اإلجراءات املذكورة أعاه، قد يساعد التخطيط االسراتيجي يف الحد من فقدان السمع وتقليل آثاره الضارة عى أولئك الذين 

يتعايشون معه. ومتاشياً مع مبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فإن تحسني السمع وتحسني ُسبُل التواصل يُيرِّ التعليم والعمل، 

ويُعزِّز االندماج االجتامعي والعافية النفسية بني األشخاص الذين يعانون من فقدان السمع. وقد رشع بالفعل كثر من البلدان يف اسراتيجيات 

ل. تتامىش مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ووضعت مناذج للوقاية والكشف والتدخُّ

أبكر  السمع يف  للكشف عن فقدان  التكنولوجيات  الوقائية، وتتوافر  السمع معروفة وتم تحديد االسراتيجيات  باتت أسباب فقدان  واليوم 

مراحل الحياة، وأصبحت أساليب التدخل مستقرة وراسخة. ويكتسب آالف األطفال ممن فقدوا سمعهم مهارات التواصل ومهارات أخرى سوف 

يحتاجون إليها للُميض قُُدماً يف حياتهم، ولدى الكثر منهم ذات الفرص يف الحياة التي تتوافر ألقرانهم الذين يسمعون بصورة طبيعية. وعى 

الناحية األخرى، اليزال مايني األطفال يواجهون عواقب غر محمودة لفقدان السمع.

وتبني هذه الوثيقة املوجزة وعنوانها “إليكم ُسُبل العمل” اإلجراءات املراد اتخاذها اآلن 
ي لفقدان السمع!   للتصدِّ

Etienne Krug, Alarcos Cieza, Shelly Chadha, Laura Sminkey, Ricardo Martinez, Gretchen A. Stevens, Karl R. White, Katrin Neumann, 
Bolajoko Olusanya, Paige Stringer, Mohan Kameswaran, Glyn Vaughan, Ruth Warick, Andrea Bohnert, Lillian Henderson, Irving Basanez, 
Maeva LeGeoff, Vincent Fougner, Tess Bright.
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