
 
 

 

 

 

 

 خدمات مركز السدرة للطب والبحوث تساهم في تغيير حياة األطفال ضعاف السمع

 مركز السدرة يتعاون مع شركة كوكليار ميدل إيست لمنح األطفال القدرة على السمع

 

 الدوحة، قطر   - 2017أبريل  11

 

تلعب حواس التذوق والشم واللمس والبصر والسمع لدى األطفال دورًا هامًا في تطور مهاراتهم الحركية واكتشافهم 
لألشياء. ولكن إذا تعرض أحد األعضاء المسؤولة عن تلك الحواس للتلف وُترك بال تشخيص وبال عالج لمدة 

 والعاطفي.      طويلة، فقد يكون لذلك آثار سلبية على نموهم البدني والمعرفي 

 

ويمكن لفقدان السمع أن يؤثر على قدرة الطفل على التواصل اللفظي وهو ما يؤدي إلى تأخر تطور لغة الحديث 
واألداء التعليمي. ويجد األطفال ضعاف السمع صعوبة أكثر من غيرهم في تعلم المفردات والنحو وترتيب الكلمات 

تصال اللفظي. وهذا قد يكون ل  تأثير على قدرات الطفل التعليمية والتعبيرات االصطالحية وغيرها من أشكال اال
 واألكاديمية وتطور مهارات  االجتماعية.  

 

ويعاني الكثير من اآلباء في مجتمعات مختلفة بسبب نقص الخدمات الطبية والعالجية ونقص الدعم التعليمي 
 واالندماج في المجتمع. واالجتماعي الذي يمكن أن يسمح ألطفالهم بالعيش حياة طبيعية 
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معظم األطفال الذين لديهم فقدان في السمع يولدون ولديهم ضعف في السمع ويمكن تحديد ذلك من خالل فحص 
السمع لألطفال حديثي الوالدة. ولكن بعض حاالت فقدان السمع قد ال تصبح واضحة حتى مرحلة الحقة من عمر 

ن  وما قبلها. ويشير الباحثون إلى أ الطفل. وهذا هو السبب في أهمية الفحص المبكر للسمع أثناء سن المدرسة
 كلما كان التدخل مبكرًا كلما تحسنت احتماالت نمو الطفل بمعدل مناسب لعمره. 

 

أطلق مركز السدرة للطب والبحوث مؤخرًا برنامج جديد لتوفير األجهزة التي تساعد على السمع لمساعدة األطفال 
إلى عيادة السمع في مركز السدرة من مؤسسة الرعاية ضعاف السمع في قطر. وسيتم تحويل األطفال المرضى 

 الصحية األولية. 

 

 ويقدم برنامج مركز السدرة ما يلي:

 .عادة تأهيل األطفال الذين يعانون من اضطرابات في السمع  تحديد وتقييم وا 
 .استخدام التدابير السلوكية والفسيولوجية لتحديد نوع ودرجة وشدة فقدان السمع 
  وتوزيع أجهزة السمع.اختيار وتركيب 
  توفير خدمة إعادة التأهيل السمعي من خالل برنامج شامل للتقييم والمشورة وأجهزة تضخيم الصوت وغيرها من

 طرق عالج مشكالت السمع. 
 .فرص الحصول على تقنية أجهزة السمع التي يتم زراعتها جراحيًا 
 .المتابعة المستمرة 

 

ات وعالج التخاطب اللغوي في مركز السدرة: "السمع أمر أساسي للتطور وقالت نيالني جوفندر مدير قسم السمعي
اللغوي والتعليمي للطفل. وكلما تم التعرف على فقدان السمع بشكل مبكر وعالج  بشكل فعال، كلما تطورت قدرة 

ر سالطفل على االتصال اللفظي بشكل أسرع. ومن المهم لنا كمقدمي رعاية صحية أن نعمل بشكل وثيق مع األ
لوضع خيارات الرعاية والعالج التي تكون في مصلحة نمو الطفل. ويكون الهدف النهائي هو منح الطفل القدرة 
 على السمع وهو أمر ممكن اآلن أكثر من ذي قبل بفضل التدخالت المبكرة والتطورات التكنولوجية والجراحية". 



 

Page 3 of 6 

 

 معمركز السدرة وشركة كوكليار يمنحان األطفال القدرة على الس

قام مركز السدرة، بالتعاون مع شركة كوكليار ميدل إيست، بمساعدة طفل أسم  عثمان محمد مصاب بمتالزمة 
تريتشر كولينز على سماع كالم الحديث واألصوات الهادئة ألول مرة، وهو ما يمنح  فرصة جديدة لتحسين مهارات  

 ره. التعليمية وقدرت  على النمو بنفس مستوى األطفال الذين في عم

تعتبر متالزمة تريتشر كولينز اضطراب نمائي وراثي نادر يعوق نمو عظام وأنسجة الوج  وهو ما ينجم عن  نقص 
في نمو عظام الفك والخدين. وفي معظم األطفال المصابين بتلك المتالزمة، تكون قنوات األذن غير مكتملة النمو 

وتصيب تلك الحالة المرضية مولود واحد تقريبا من بين وشكل األذن غير طبيعي وهو ما يساهم في فقدان السمع. 
بالمائة تقريبا من األطفال المصابين بتلك المتالزمة يعانون من  30آالف مولود حول العالم. كما أن  10كل 

 الشفة المشقوقة، في حين يعاني نصف المصابين بالمتالزمة من فقدان السمع.

متعدد التخصصات يشمل العديد من الفرق الطبية المختلفة في يعتمد عالج الطفل عثمان على منهج عالجي 
مركز السدرة مثل األنف واألذن والحنجرة وخدمات السمع وجراحة تجميل الوج  والجمجمة. في البداية تمت إحالة 

الطفل إلى الدكتور باتريك شيهان رئيس قسم األنف واألذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة لألطفال في مركز 
 لسدرة. بعد ذلك تمت إحالة عثمان إلى عيادة السمع حيث تم تقييم مستوى فقدان السمع لدي .ا

وتعليقًا على حالة عثمان، قال الدكتور شيهان: "لم يكن عثمان قادرًا على السمع بشكل سليم حيث كان يعاني من 
ف سمع التقليدي الذي يوضع خلفقدان في السمع بدرجة تتراوح ما بين متوسطة إلى شديدة. ولذلك فإن جهاز ال

األذن لم يكن ليجدي نفعًا في حالت ، حيث كان عثمان بحاجة إلى حل أثبت نجاح  مع أطفال ولدوا بنفس حالة 
الذي يتم تثبيت  بواسطة شريط حول  5عثمان المرضية. ولذلك قدمنا ل  جهاز "باها سوفت باند" بمعالج صوت 

  الرأس وتقوم شركة كوكليار بتصنيع ".

يعتبر عثمان أول مريض يتم تركيب جهاز "باها سوفت باند" ل  في قسم السمعيات بمركز السدرة. ويمكن مشاهدة 
الفيديو الذي يوضح رد فعل عثمان بعد تركيب الجهاز ل  في عيادة السمع بمركز السدرة من خالل زيارة هذا 

 youtu.be/DncSvWhKRqAhttps//:الرابط: 

يمكن استخدام جهاز كوكليار باها مع المرضى الذين يعانون من الصمم التوصيلي أو فقدان السمع المختلط أو  
الصمم أحادي الجانب، حيث يمكن استخدام  مع جميع الفئات العمرية وخاصة األطفال الرضع واألطفال الذين ال 

https://youtu.be/DncSvWhKRqA
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ذن. ويقوم الجهاز بتجنب المشكالت الموجودة في األذن الخارجية والوسطى يمكنهم إجراء عمليات زراعة قوقعة األ
 عن طريق إعادة توجي  الصوت من خالل عظام الجمجمة مباشرة إلى األذن الداخلية السليمة. 

وقال بريندان موراي المدير العام لشركة كوكليار ميدل ايست: "يشرفنا التعاون مع مركز السدرة في عالج األطفال. 
لقد تم تصميم جهاز باها سوفت باند كخطوة أولى لمساعدة األطفال الذين يعانون من الصمم التوصيلي أو فقدان 
السمع المختلط أو الصمم أحادي الجانب. ويعد الجهاز حل غير جراحي يستفيد من قدرة الجسم الطبيعية على 

ز من خالل وضع معالج للصوت على سماع الصوت عبر االهتزازات البسيطة لعظام الجمجمة. ويعمل الجها
البشرة على جانب الرأس باستخدام شريط رقيق لين. ويمثل الجهاز أداة ممتازة للسمع لتسهيل التطور اللغوي للطفل 

 مع أقران ". 

سيحتاج عثمان إلى متابعة منتظمة ورعاية إلى أن يصبح جاهزًا إلجراء عملية جراحية. وسيقوم عثمان باستخدام 
جهاز باها سوفت باند لمدة ستة أو تسعة أشهر قادمة وبعدها سيكون مؤهال إلجراء عملية جراحية لزراعة أحد 

احدا ". وهذه الجراحة البسيطة التي تستغرق يوما و أجهزة السمع التي تنتجها شركة كوكليار وهي جهاز "باها أتراكت
تشمل زرع جهاز صغير ومغناطيس داخلي خلف األذن تحت الجلد. وسيقوم المغناطيس الداخلي بااللتصاق 
بجهاز معالج الصوت باها الخارجي عن طريق البشرة وبالتالي ال يكون هناك حاجة إلى شريط لين. وستكون 

ندما يبلغ عثمان ثمان سنوات حيث ستجرى ل  حينئذ جراحة تجميل لتصحيح تشوهات المرحلة األخيرة للجراحة ع
 األذن وعظام الفك. 

واختتم الدكتور شيهان كالم  قائال: "قدرة عثمان على سماع كالم الحديث واألصوات الهادئة ألول مرة بفضل 
 المقدم في مركز السدرة". التعاون مع شركة كوكليار ميدل ايست هو دليل على جودة الرعاية والعالج 
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 معلومات عن شركة كوكليار المحدودة

 3000شركة كوكليار هي شركة رائدة عالميًا في مجال أجهزة السمع التي يتم زراعتها. ويعمل بالشركة أكثر من 
 شململيون دوالر أسترالي سنويا في مجال البحوث والتطوير. وت 100موظف، وتقوم الشركة باستثمار أكثر من 

 منتجات الشركة أجهزة السمع التي يتم زراعتها وتلك التي توصل الصوت عبر العظام. 

دولة يمكنهم اآلن السمع بفضل شركة  100ألف شخص من جميع األعمار في أكثر من  450وهناك ما يزيد عن 
 www.cochlear.comكوكليار. 

 حول مركز السدرة للطب والبحوث

سييييييكون مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث مستشيييييفى رائيييييد ومؤسسييييية بحثيييييية وتعليميييييية متطيييييورة تركيييييز عليييييى صيييييحة 
 وعافية األطفال والنساء في المنطقة والعالم. 

رئييييييس مجليييييس إدارة ويجسيييييد مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث رؤيييييية صييييياحبة السيييييمو الشييييييخة ميييييوزا بنيييييت ناصييييير، 
نييييية والمتطييييور رعاييييية المرضييييى طبقييييا ألفضييييل المعييييايير العالمييييية وليييين يقييييدم هييييذا المرفييييق عييييال التق. مركييييز السييييدرة

  فحسب، ولكن  سيساعد أيضا في بناء الموارد والخبرات العلمية لقطر.

سيييييييعمل المركييييييز بالكامييييييل بييييييالنظم الرقميييييييية متبنيييييييًا أحييييييدث تطبيقييييييات تقنيييييييية المعلومييييييات فييييييي مجيييييياالت الرعايييييييية 
مييييييييين مبنيييييييييى المستشيييييييييفى الرئيسيييييييييي ومبنيييييييييى العييييييييييادات السيييييييييريرية والبحيييييييييوث واإلدارة. ويتكيييييييييون مركيييييييييز السيييييييييدرة 

سيييييرير ميييييع وجيييييود بنيييييية تحتيييييية تسيييييمح  400حييييييث سيضيييييم المستشيييييفى الرئيسيييييي فيييييي البدايييييية حيييييوالي الخارجيييييية، 
 سرير في مرحلة الحقة.  550بالتوسع إلى 

، ويضيييييم عيييييدد مييييين 2016قيييييام مركيييييز السيييييدرة بافتتييييياح مبنيييييى العييييييادات الخارجيييييية للمركيييييز فيييييي األول مييييين ميييييايو 
تخصصييييييييات طييييييييب األطفييييييييال كالجلدييييييييية، واستشييييييييارات الجراحيييييييية العاميييييييية لألطفييييييييال، والعيييييييييون، واألنييييييييف واألذن 
والحنجيييييييييرة، والعظيييييييييام، واألشيييييييييعة، وعليييييييييم األميييييييييراض، والصييييييييييدلية ومختبييييييييير للتحالييييييييييل، حييييييييييث تقيييييييييدم العييييييييييادات 

ة األخيييييرى الخارجيييييية خيييييدماتها للنسييييياء واألطفيييييال وفقيييييا لنظيييييام اإلحالييييية بالتعييييياون ميييييع مؤسسيييييات الرعايييييية الصيييييحي
 في قطر.

التيييييي تتضيييييمن  بيئييييية التعلييييييم والبحيييييوث الديناميكيييييية فيييييي قطيييييريشيييييكل مركيييييز السيييييدرة للطيييييب والبحيييييوث جيييييزًءا مييييين 
مؤسسييييات دولييييية رائييييدة. وميييين خييييالل الشييييراكات المتينيييية مييييع المؤسسييييات الرائييييدة فييييي العييييالم، يقييييوم مركييييز السييييدرة 
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ييييييية ميييييين خييييييالل االسييييييتثمار فييييييي البحييييييوث بخلييييييق نظييييييام بيئييييييي ثقييييييافي للمسيييييياعدة فييييييي تطييييييوير االكتشييييييافات العلم
 www.sidra.orgالطبية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع 

 
 كويلهولالستفسارات الخاصة بوسائل اإلعالم، يرجى االتصال بيفرحانة حبيب 

 fcoelho@sidra.orgبريد الكتروني: 
 44042176هاتف: 

 قسم االتصاالت
 مركز السدرة للطب والبحوث

 قطر -الدوحة
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