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 فحص وخز الكعب

 لماذا یتم وخز الكعب؟

مراض یمكن عالج األ .ھذا الدم لعدد من األمراض الخطیرة والنادرة یقوم المختبر بفحص. من كعب طفلكتسحب عدة قطرات من الدم بعد الوالدة 
ع الضرر الجسیم لنمو طفلك ھذا یمن .یمكن أن یبدأ العالج بسرعةخالل الكشف المبكر عن األمراض  من .على سبیل المثالباألدویة أو بنظام غذائي 

 .المھم أن یشارك طفلك في فحص وخز الكعب لذلك من .قدر اإلمكان

 بھا ر نفسكتحضّ  التي طریقةال

 سّجل الوالدة في أسرع وقت ممكن
ھكذا یمكنك  .الوالدة ذلك على أي حال في غضون ثالثة أیام من افعل .المدنیة في البلدیة ي أقرب وقت ممكن لدى دائرة األحوالل والدة طفلك فسجّ 

 .أیام السبت واألحد والعطالت الرسمیة ةمغلق رجى مالحظة أن دائرة األحوال المدنیةیُ . إجراء وخز الكعب في الوقت المحدد لذلك التأكد من

لشخص الذي یقوم بوخز الكعب نسمي ا .لیأتي إلى منزلك من أجل وخز الكعب شباب في مكان إقامتك بترتیب أحدصحة الستقوم رعایة  بعد التسجیل
 .، مقدّمة رعایة التولید أو ممرضة أمومةلشبابیمكن أن تكون موظفة في رعایة صحة ا. بالفاحص

 الفاحصیرجى تجھیز المعلومات التالیة عند وصول 
 .عند إجراء وخز الكعبسیطلب منك الفاحص بعض المعلومات 

 :البیانات المھمة ھي. لتقییم نتائج وخز الكعب بشكل صحیحھذه البیانات ضروریة 
 مدة الحمل عند الوالدة؛ •
 وزن الطفل عند الوالدة؛ •
 .اسم ورقم ھاتف طبیب األسرة•

 طریقة وخز الكعب
 .أو وصولھا سیخبرك الفاحص أوالً بموعد وصولھفي بعض األحیان  .بعد أیام قلیلة من الوالدةسیأتي الفاحص إلى منزلك من أجل وخز الكعب 

 .، فسیتم وخز الكعب في المستشفىإذا كان طفلك في المستشفى .سیخضع طفلك عادةً أیًضا لفحص السمع أثناء تلك الزیارة

 من الممكن أن .بطاقة وخز الكعب :ةخاص قطرات الدم على بطاقةم جمع یت. أثناء وخز الكعبیأخذ الفاحص بضع قطرات من الدم من كعب طفلك 
 .یبكي طفلك للحظة

 ألم یتم وخز الكعب بعد سبعة أیام؟
 .ممكن إلى منزلك في أقرب وقت سوف یأتي فاحص .RIVM ـاتصل بالمكتب اإلقلیمي لفتم وخز الكعب بعد سبعة أیام من والدة طفلك؟ لم یھل 
 .6أرقام الھواتف في الصفحة تجد 
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 ألي أمراض یتم فحص الدم؟
 :یتم فحص الدم من وخز الكعب من أجل

 ؛)قصور الغدة الدرقیة الخلقي( مرض في الغدة الدرقیة •
 ؛)الكظریة التناسلیةالمتالزمة (مرض في الغدة الكظریة  •
 ؛)ض فقر الدم المنجلي والثالسیمیامر(فقر الدم الوراثي  •
 )التلیف الكیسي(مرض في الرئتین  •
 عدد من األمراض االستقالبیة؛ •
 .2021في عام  إلى فحص وخز الكعب أي متالزمة نقص المناعة المشترك الحادة (SCID) سیتم إضافة اضطراب المناعة •

 www.pns.nl/hielprikموقع  انتقل إلىف؟ ھذه األمراض بالتحدیدما ھي ھل ترید أن تعرف  .ظم ھذه األمراض وراثیة ونادرةمع

 نتیجة وخز الكعب
 .النتائج المحتملة لمعرفة  www.pns.nl/hielprik/uitslagموقعقم بمراجعة  .دائًما رسالة حول نتیجة وخز الكعب ستتلقى

  .في غضون خمسة أسابیع  RIVMمن إذا كانت النتیجة جیدة، فستتلقى رسالة

 .أقرب وقت ممكن بخصوص فحص الحقإذا كانت النتیجة غیر طبیعیة، سیتصل بك طبیبك في 

جیدة،  إذا كانت نتیجة وخز الكعب .یقوم الفاحص بوخز الكعب مرة أخرىف .في بعض األحیان ال یوجد دم كاٍف إلجراء بحث جید في المختبر
في  بك طبیب األسرة سیتصل، في حالة وجود نتیجة غیر طبیعیة .في غضون خمسة أسابیع بعد وخز الكعب اإلضافي RIVM من فستتلقى رسالة

 .أقرب وقت ممكن

 ستتلقى رسالة منفصلة من  .یقوم الفاحص بوخز الكعب مرة أخرىف .غیر واضحة على الفورمحدّد في بعض األحیان تكون نتیجة مرض واحد و
RIVM من رسالة ، فستتلقىإذا كانت ھذه النتیجة جیدة .ستعرف نتیجة وخز الكعب اإلضافي ھذا في غضون أسبوعین .حول ذلك RIVM  في

في حالة وجود نتیجة غیر  .اإلضافي ك بالنتائج األخرى لوخز الكعب في غضون خمسة أسابیع بعد وخز الكعبسیتم إبالغ. غضون أسبوعین
 .في أقرب وقت ممكن طبیعیة، سیتصل بك طبیب األسرة

 ).6انظر الصفحة (في منطقتك  RIVM بمكتباتصل فسابیع؟ ھل لم یتم إبالغك بالنتیجة بعد خمسة أ

 نتیجة غیر طبیعیة وماذا بعد ذلك؟
طفلك إلى طبیب  سیقوم طبیب األسرة بتحویل .تتلقى ھذه النتیجة من الطبیب سوف .تعني النتیجة غیر الطبیعیة أن الطفل قد یكون مصابًا بمرض

 .لمعرفة ما ھي المشكلة أكثرسیقوم طبیب األطفال بفحص طفلك  .أطفال في أقرب وقت ممكن
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 حامل لمرض فقر الدم المنجلي
لمرض فقر الدم ظھر وخز الكعب أیًضا أن طفلك حامل یُ  ممكن أنمن ال لكنو .الغرض من وخز الكعب ھو الكشف عن األطفال المرضى

 .مرض فقر الدم المنجلي لیسوا مرضى حاملو .الوراثي المنجلي ھو شكل من أشكال فقر الدممرض فقر الدم    .المنجلي

، فإن أحد الوالدین أو كالھما ھو أیًضا حامل أو أحد الوالدین مصاب بمرض فقر الدم لطفل حامل لمرض فقر الدم المنجليإذا أظھر وخز الكعب أن ا
 .للمرض ، فقد یكون األطفال اآلخرون وأفراد األسرة أیًضا حاملینالدم المنجليفل حامًال لمرض فقر إذا كان الط .المنجلي

سیطلب منك كتابة  .أخبر الشخص الذي یقوم بوخز الكعب بھذاف؟  لمرض فقر الدم المنجليحامًال طفلك  معلومات حول كون ىتلقت ھل ال ترید أن 
 .أي معلومات حول ذلك ، فلن تتلقىطفلك حامل لمرض فقر الدم المنجليإذا تبین أن و. على بطاقة وخز الكعباألحرف األولى من اسمك 

www.pns.nl/hielprik/uitslag و  www.erfigheid.nlمزید من المعلومات على الموقع اإللكتروني یمكن العثور على

 أن تعرفھ عالوة على ذلك ماذا یجب

 المشاركة طوعیة
أخبر الفاحص بذلك أن یشارك طفلك في فحص وخز الكعب؟  أال ترید .قبل إجراء وخز الكعبلھذا نطلب إذنك  .المشاركة في وخز الكعب طوعیة

 .ك لتحدید موعد، أو إذا تم استدعاؤعندما یحضر

 التكالیف
 .لیس علیك دفع أي شيء مقابل وخز الكعب

في بعض األحیان یكون فحص  .بالكامل من قبل شركة التأمین الصحي التعویض عنھ ، فسوف یتمبعد وخز الكعب إذا احتاج طفلك إلى فحص الحق
 .للمساھمة الشخصیةیخضع ھذا الفحص مع الوالدین  .الوالدین ضروریًا بعد نتیجة غیر طبیعیة لوخز الكعب

 ٪؟100ھل یوفر وخز الكعب یقینًا بنسبة 

 ھناك أن كما .المرض من یعاني ال الطفل أن المستشفى في الالحق الفحص یبیّن ثم طبیعیة، غیر الكعب وخز فحص نتیجة تكون أن احتمال ھناك
 .ال یمكن تجنب وقوع ذلك لألسف .األمراض بأحد مصاباً  طفلكم یكون بینما خلل، أي الكعب وخز نتیجة تظھر ال أن ضئیل احتمال

  .ه في األسبوع األول بعد الوالدةإجراؤ یكون وخز الكعب أكثر موثوقیة إذا تم

 .طفلك یدة ال تضمن عدم وجود أي مشكلة لدىوبالتالي فإن النتیجة الج .عدد محدود من األمراضوخز الكعب  یفحص

 .في ھذه الحالة طفلك؟ الرجاء االتصال بطبیب األسرةھل لدیك شكوك حول صحة 

 في الخارج وخز الكعب
. یُعرض على طفلك وخز الكعب في ھولندافسوف ھل انتقلت إلى ھولندا من الخارج وكان عمر طفلك أقل من ستة أشھر؟ 

وخز الكعب وفحص السمع لدى حدیثي الوالدة    الصفحة 4 من 11     



 ما إذا كنتشخصیاً علیك أن تقرر  .ال یتم فحص نفس األمراض دائًما في البلدان األخرىف .كعب في الخارجالوخز لقى حتى لو كان طفلك قد ت
االتصال  ھل تقیم في الخارج كعائلة ھولندیة وترید أن یتلقى طفلك وخز الكعب الھولندي؟ یرجى .وخز الكعب الھولندي امكانیة ترید استخدام

 ). 6نظر الصفحة أ( RIVM West اإلقلیميبالمكتب 

 المعلومات القانونیة

 معلومات حول فحص وخز الكعب
 .أمراض النساء من ممرضة التولید أو طبیب ف تتلقى معلومات حول ذلكلھذا السبب سو .ما یمكن توقعھ من فحص وخز الكعب یستحسن أن تعلم

 ما إذا كان طفلكشخصیاً علیك أن تقرر  .(www.pns.nl/hielprik)  الموقع اإللكترونيیمكنك أیًضا أن تقرأ عن فحص وخز الكعب على 
 .وخز الكعب یتلقى

 بیانات وخز الكعب في أنظمة المعلومات الوطنیة
ھذه البیانات مع نتائج وخز الكعب في نظام  یتم تسجیل  .بیانات طفلك من البلدیةRIVM  ، ستتلقىادًرا على تقدیم وخز الكعب لطفلكلكي تكون ق

 .Praeventis  النظامھذا  یسمى .التسجیل الوطني

یضیف أطباء و .أیًضا NEORAH سیتم إدخال تفاصیل طفلك ونتائج وخز الكعب في نظام التسجیلفنتیجة الفحص غیر طبیعیة؟ تبیّن أن ھل 
 .األطفال إلى ذلك نتائج الفحص في المستشفى

 تُستخدم البیانات والنتائج مجھولة المصدر لإلحصاءات .جودة الفحص حتى تتم عملیة الفحص بشكل صحیح ولمراقبةأنظمة التسجیل ضروریة 
 .RIVM بتجمیع اإلحصاءات الوطنیة نیابة عن TNO تقوم. تحسین الفحص والعالج بھذه الطریقة فیمكن. الوطنیة والبحث العلمي

في ھذه الحالة ال . یمكن فصل بیانات طفلك عن نتائج الفحصفوخز الكعب في نظام المعلومات؟ بیانات فحص طفلك المتعلقة ب تبقىھل ال ترید أن 
طلب ت كن أنكیف یم www.pns.nl/hielprik/juridische-informatie  موقع اقرأ على .مكن تتبع النتائج بعد ذلك إلى طفلكی

 .ذلك

 الخصوصیة
یحتوي على مزید  یمكن العثور على بیان الخصوصیة الذي .التشریع الخاص بحمایة الخصوصیةعلیھا ق یطبّ  .المعلومات الوطنیة مؤمنة جیدًاأنظمة 

-www.pns.nl/juridische-informatie-screeningen- bij-zwangeren-en موقع  من المعلومات على
pasgeborenen. یتم تخزینھاالتي البیانات  علومات الموجودة وما ھيأنظمة الم تجد فیھ معلومات حول. 

 ماذا یحدث لبقیة دم وخز الكعب؟
على األقل لمراقبة جودة فحص وخز واحد الدم لمدة عام  یخزن المختبر .بعد فحص وخز الكعبالكعب  یقوم المختبر بتخزین ما تبقى من دم وخز

.لتشخیص حالة طفلك المتبقي دم وخز الكعب یمكن لطبیب األطفال أیًضا طلب .الكعب

وخز الكعب وفحص السمع لدى حدیثي الوالدة    الصفحة 5 من 11     



 . عندما یعطي الوالدان إذنھمال یمكن أن یتم ذلك إال

دم وخز الكعب  ال یتم إجراء البحث العلمي باستخدام .یتم تخزین ما تبقى من دم وخز الكعب لمدة أربع سنوات أخرى للبحث العلميبعد السنة األولى 
بعض دم وخز الكعب المتبقي یتم إرسال ف .العالجأو لتحسین  /یتعلق ھذا بالبحث بالوقایة من األمراض و .لجنة أن ھذا البحث مفیدإال إذا قررت 

 .دون بیانات الطفل الشخصیة للباحث

. أوالً  الوالدین إذنفیُطلب دائًما إذا أراد الباحث استخدام البیانات الشخصیة للطفل، 

 بطاقة وخز أو ھي أن توقع علىھو ب منك سیطل .الشخص الذي یقوم بوخز الكعب بذلك أخبرفأال ترید أن یستخدم الدم المتبقي في البحث العلمي؟ 
 .یتم إتالف الدم بعد عام من وخز الكعبثم . من اسمك الكعب باألحرف األولى

 الشكاوي
ھل لدیك شكوى من وخز الكعب بشكل عام؟ یمكنك  .االتصال بالمنظمة التي قامت بوخز الكعبیرجى فوخز الكعب؟  ھل لدیك شكوى حول طریقة

 .www.rivm.nl/contactالعثور على معلومات حول إجراءات الشكاوى على موقع 

 معلومات اضافیة

RIVM-DVP لـالمكاتب اإلقلیمیة 

 االتصال بالمكتب اإلقلیمي لـ ذاً إفي مزید من المعلومات؟ یمكنك  الكعب بعد سبعة أیام من الوالدة، أو ھل ترغب وخز طفلك لفحص ھل لم یخضع
RIVM 

Noord-Oost 
الشرق -الشمال  

Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en 
Gelderland 

 فلیفوالند وخلدرالندخروننغن، فریسالند، درنتھ، أوفرأیسل، 

088 - 678 89 51 

West 
 الغرب

Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland 
 أوترخت، شمال ھولندا وجنوب ھولندا

088 - 678 89 31 

Zuid 
 الجنوب

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
 زیالند، شمال برابنت ولمبورخ

088 - 678 89 41 

عن مصورة قصة  یمكن مشاھدةوRIVM  www.pns.nl/hielprik لومات حول وخز الكعب على موقعمزید من المعیمكن العثور على 
 .یمكنك طرح أسئلة على ممرضة التولید أو طبیب أمراض النساء حول وخز الكعب .علیھ كذلك وخز الكعب

 وخز الكعب إضافات إلى
 موقع على ید من المعلومات حول ھذه االضافاتالعثور على مز یمكن .القادمةفي السنوات إلى وخز الكعب أخرى مراض ستُضاف أ

www.pns.nl/hielprik/uitbreiding 
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 فحص السمع

 یتم فحص السمع؟لماذا 
 .السمع في الشھر األول بعد الوالدة سیخضع طفلك لفحص

أو فحص السمع لحدیثي " فحص السمع لمولود جدید"كما نسمي فحص السمع  .ما إذا كان طفلك یسمع جیدًا بما یكفي لتعلم الكالم یقیس ھذا الفحص
 .الوالدة

 السمع؟ من یقوم بفحص
یقوم الفاحص بإجراء الفحص وھو یعمل لدى  .كذلك الخاص بك مكتب االستشارة نتمي الیھیو .السمع بفحص (JGZ) رعایة صحة الشباب تقوم

JGZ  أو رعایة األمومة. 

 أین ومتى؟
سیقوم  .في األسبوع األول بعد الوالدة إذا تم إجراء فحص السمع في منزلك، فسیقع .مكتب االستشارةیتم إجراء فحص السمع في منزلك أو في 

 .الزیارة عادة ما یتلقى طفلك وخز الكعب خالل نفس. في بعض األحیان سیعلمك الفاحص أوالً بموعد وصولھ .الفاحص بزیارة منزلك

 .سوف تتلقى دعوة لذلك .في األسبوع الثاني أو الثالث بعد الوالدة فسیقع ،ذا تم إجراء فحص السمع في مكتب االستشارةإ

 في المستشفى؟یرقد ھل طفلك 
 .المستشفى عندما یخرج طفلك من غ مكتب االستشارةبلّ ف. طفلك إلى المنزل السمع عندما یعود یرقد في المستشفى، فسیتم إجراء فحصإذا كان طفلك 

، إذا لم تسمع أي شيء .بخصوص ھذا األمر سیتصل بك مكتب االستشارة .ھناك الفحص ، فیمكن إجراءفي المستشفى لفترة طویلة طفلك إذا بَِقيَ 
 .مكتب االستشارةیرجى االتصال بف

 فحص بإجراء NICU فيسیقوم موظف  .السمع ھناك ، فسیتم إجراء فحص(NICU)  إذا كان طفلك في وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة
 .السمع

 السمع؟ كیف یتم فحص
ن یشعر یستغرق الفحص بضع دقائق ول .یقیس ھذا الجھاز سمع طفلكو بجھاز قیاس ةمتصل لسدادةا .ة في أذن طفلكناعم یقوم الفحص بإدخال سدّادة

 .طفلك بشيء

السمع بشكل أفضل عندما یكون طفلك  یتم فحص .ولكن یجب أن یكون الجو ھادئاً في الغرفة أثناء الفحص .لذلك لست بحاجة إلى تحضیر أي شيء
 .أو بین ذراعیكیمكن لطفلك االستلقاء في فراشھ  .ھادئًا ونائًما

baby-www.pns.nl/gehoortestموقع السمع على  تجد مقاطع فیدیو حول فحصس 
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 نتیجة فحص السمع
ً "السمع  یعتبر فحص .معك على الفور سیناقش الفاحص النتیجة في الحال.السمع معروفة  نتائج فحص  100من كل  95على الفور لحوالي " كافیا

 ، فسیتبعھ فحص"غیر كافٍ "السمع الثاني  إذا كان فحص .بعد حوالي أسبوع فسیتم إعادة الفحص ، "غیر كافیة"السمع  إذا كانت نتیجة فحص .طفل
.الثالث بجھاز مختلف الفحص یتم إجراء ھذا .ثالث بعد حوالي أسبوع

، فسیتم غیر كافیة أیًضا الثالث في إحدى األذنین أو كلتیھما نتیجة الفحصإذا كانت  .لضرورة أن طفلك ال یسمع جیّداً النتیجة غیر الكافیة ال تعني با
السمعیات ھو مؤسسة متخصصة في أبحاث  مركز .ذلك المزید من المعلومات حول ذلك سوف تتلقى بعد .فحص سمع طفلك في مركز السمعیات

ً المركز مرتبطیكون  .السمع والنطق واللغة  .مستشفى أحیانًاب ا

 عالوة على ذلك؟ما یجب أن تعرفھ 

 المشاركة طوعیة
 .عندما یأتي إلى منزلك أو عندما تتلقى مكالمة لتحدید موعدبذلك  فأخبر الفاحصالسمع لطفلك؟  ھل ال ترید أن یتم إجراء فحص

 التكالیف
 .السمع ال یجب دفع أي شيء مقابل فحص

 بعد الوالدة بفترة قصیرة؟یتم لماذا 
 بدء العالج بشكل أسرع فیمكن .في مرحلة مبكرةخلل في السمع السمع عن أي  یمكن أن یكشف فحص .مھم لنمو طفلكأمر د السمع الجیّ القدرة على 

 .لتطور اللغة والكالم تظھر األبحاث أن ھذا أفضل .بدأ العالج قبل أن یبلغ الطفل ستة أشھر من العمرمن المھم أن ی .كلما تم اكتشاف ذلك مبكًرا

 ؟بالمئة 100ھل یوفر فحص السمع یقیًنا بنسبة 
لمھم أن تستمر في من اومع ذلك ف .بشكل كاٍف في ذلك الوقت یكاد یكون جیّداً  ، فھذا یعني أن سمع طفلك"رضیةمُ "إذا كانت نتیجة فحص السمع 

أو  یرجى االتصال بطبیب األسرة. لحسن الحظ نادر جدًاماعدا  ذلكیحدث ال  .السمع فحص ضعف السمع إال بعد أحیانًا ال یتطور .مراقبة سمع طفلك
  . انت لدیك أي شكوك بخصوص سمع طفلكإذا ك بمكتب االستشارة

 المزید من المعلومات
-RIVM  www.pns.nl/gehoortest : حدیثي الوالدة على موقعالطفال السمع لأل على مزید من المعلومات حول فحصیمكن العثور 

baby  یمكنك مزید من المعلومات حول فحص السمعل .بأسئلتك ك أیًضا االتصال بمكتب االستشارةیمكن .لألسئلة الشائعة ھنا ستجد أیًضا إجابات ،
 .45 59 574-020 ):لصم وضعاف السمعالمؤسسة الھولندیة لألطفال ا(  NSDSKاالتصال بـ أیًضا
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 قانونیةمعلومات 

 ول فحص السمعمعلومات ح
 یمكنك قراءة المزید عن ھذا الفحص على .تلقیت نشرة المعلومات ھذهفلھذا  .السمع من المستحسن أن تعلم ما یمكن توقعھ من فحص

 ما إذا كنت ترید فحص طفلك. تقرر بنفسك (www.pns.nl/gehoortest-baby). الموقع اإللكتروني

  الوطني معلومات حول الفحص في نظام المعلومات
ذا النظام الغرض من ھ .بذلك مكتب االستشارة ویقوم. لفحص السمع لحدیثي الوالدة السمع لطفلك في نظام معلومات خاصبیانات فحص  یتم حفظ

البیانات  میمكن أن تستخد .وما إذا كان الفحص یتم كما یجب ،لذلكما إذا كان جمیع األطفال یشاركون في فحص السمع في الوقت المحدد  ھو التأكد
 .فقط لھذا الغرضالمصدر مجھولة یتم استخدام البیانات  .كذلك لإلحصاءات الوطنیة والبحث العلمي

 موقع حقوقك فیما یتعلق بھذا الملف على تجد معلومات حول .مكتب االستشارة كذلك لسمع في ملف رقمي لطفلك فينتائج فحص ا یتم حفظ
www.ddjgz.nl.. 

 الخصوصیة
 یلتزم مراقب .البیانات ك إلجراء الفحص یمكنھم الحصول على ھذهفقط أولئك الذین یحتاجون إلى بیانات .دمؤمن بشكل جیّ الوطني نظام المعلومات 

بحث؟ أم أنك ال ترید أن تبقى بیاناتك أو بیانات طفلك في نظام بیاناتك لل أن تستخدمھل ال ترید  .ھذا النظام بالتشریعات لحمایة خصوصیتك
 .ما یمكن أن تفلعھ informatie-juridische/baby-www.pns.nl/gehoortestموقع  على ذاً إمعلومات؟ اقرأ 
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 نقط مھمة

 .بعد الوالدة بفترة قصیرة السمع وخز الكعب وفحصسوف یتم  •
 .السمع عادة في المنزل في نفس الیوم یتم إجراء وخز الكعب وفحص •
 .لذلك من المھم أن یشارك طفلك .السمع في مصلحة طفلك وخز الكعب وفحص •
 .ال یجب دفع أي شيء مقابل الفحوصات .المشاركة طوعیة •

 وخز الكعب
 .لعدد من األمراض الخطیرة والنادرةالدم في مختبر  ویُفحصب وخز الكعبیتم سحب بعض الدم من كعب طفلك  •
 .دواء أو نظام غذائيبعادة  .األمراضھذه یمكن عالج  •
 .لنمو طفلك قدر اإلمكان خطیرذا یمنع الضرر الھ .ةمراض یمكن أن یبدأ العالج بسرعلألخالل الكشف المبكر  من •
 .لذلك من المھم أن یتلقى طفلك وخز الكعب في األسبوع األول بعد الوالدة •
في حالة وجود نتیجة غیر طبیعیة، سیتصل  .دةعادة ما تكون النتیجة جیّ  .سوف تتلقى نتائج وخز الكعب في غضون خمسة أسابیع •

 .في أسرع وقت ممكن األسرة طبیببك 

 فحص السمع
 .إدخال سدّادة ناعمة في أذن طفلك أثناء فحص السمع. ال یالحظ طفلك بالكاد شیئاً حول ذلكیتم  •
 .السمع بالنتیجة على الفور سیخبرك الشخص الذي یقوم بفحص •
 .السمع عن اضطرابات السمع في مرحلة مبكرة یمكن أن یكشف فحص •
 .لتعلم الكالم ةمھمالسلیمة على السمع قدرة ال •
 .، یمكن بدء العالج بشكل أسرعكتشاف أن طفلك ال یسمع جّیداً كلما تم ا•
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 .عند تسجیل طفلك في دار البلدیة ه النشرةكما تتلقى ھذ .من ممرضة التولید أو طبیب أمراض النساء في نھایة فترة الحمل النشرةى ھذه سوف تتلق

 www.pns.nl/geboorte موقع  على والترجمة النسخة الرقمیة من ھذه النشرةیمكن قراءة 

 :صدارھا من قِبَلإھذه النشرة تم 
 والبیئةالمعھد الوطني للصحة 

www.rivm.nlPostbus 1 | 3720 BA Bilthoven  

RIVM  .رعایة الغد تبدأ الیوم 

 تحظى .والمنظمات ذات الصلة بالتعاون مع أولیاء األمور والخبراء من المجموعات المھنیة عدادھاوتم إ  RIVMورات منش ھذا النشرة من
RIVM  كاملةلیھا وأن تكون صحیحة ولمعلومات الحالیة التي یمكن الحصول عبأقصى قدر من االھتمام بخصوص ا. 
 .ال یمكن أن تستمد أي حقوق من محتویات ھذه النشرةرغم ذلك 

 2020 آب/أغسطس
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