
 2022تمت المراجعة في يناير 

 

 رحلة األسرة في زراعة قوقعة صناعية

 

 

في . لدينا لتحديد ما إذا كان طفلك مرشًحا إلجراء زراعة قوقعة صناعية) CI(سيتعاون معك فريق زراعة القوقعة الصناعية 
. لكي يحدث هذا، نحتاج أيًضا إلى مساعدتك. عملية زرع القوقعة لطفلك قدر اإلمكانحالة الموافقة، نحن ملتزمون بنجاح 

 :  هذه هي المواعيد األكثر شيوًعا. ستحتاج أنت وطفلك إلى الحضور إلى العديد من مواعيد التخاطب والسمع
 

:  السمع

  اختبارات السمع 

 متابعته/تركيب جهاز سمع 

 اختبار إدراك الكالم 

 استشارة ما قبل زراعة القوقعة 

 إعادة التأهيل السمعي 

 توجيهات ما بعد الزرع 

  البرمجة األولية 

 إعادة برمجة لمدة أسبوع واحد 

 اثني /تسعة/ستة/ثالثة/إعادة برمجة لمدة شهر
عشر شهًرا

 
 )التوازن(التقييم الدهليزي 

 
 )النمو العقلي واالجتماعي والسلوكي(التقييم التنموي 

 
 ) وحسن المعيشة الصحة العامة (التقييم الطبي 

 
   :التخاطب

 تقييم تخاطب قبل زراعة القوقعة الصناعية 

 لمدة ستة أشهر على األقل سيكون هذا . شهريًا/من جلسة إلى جلستين أسبوعيًا: عالج ما بعد زراعة قوقعة صناعية
 .  إذا لزم األمر، فقد يستمر العالج لعدة سنوات. بعد الزرع

 
 :سياسة الحضور

 :يتبع فريق زراعة القوقعة الصناعية سياسة الحضور الخاصة بخدمات التطوير، والتي تنص على ما يلي

  لتحديد مواعيد في   8100-966-858اتصل بالرقم. على األقلساعة  24يجب عليك إلغاء جميع المواعيد قبل 
San Diego  أوOceanside  أوEscondido  لتحديد مواعيد في 8300-966-858 والرقمMurrieta  إذا كان

 .     يجب عليك اإللغاء
 ومع ذلك، قد يستغرق األمر عدة أسابيع قبل . سنحاول إعادة تحديد الموعد في أقرب وقت ممكن ومع نفس المعالج

 .  يمكن أن يتسبب ذلك في تأخير حصول طفلك على زراعة القوقعة الصناعية. عدأن يتوفر مو
  دقيقة من موعد موعدك 15 قبلتحتاج إلى تسجيل الوصول    . 
  دقائق 10بسبب المواعيد الكثيرة، سنلغي موعدك إذا تأخرت أكثر من. 
  من المهم أن تحضر إلى هذه . أسبوعيةإذا كنت مسجالً في عالج التخاطب، فمن المحتمل أن تكون لديك مواعيد

سنتبادل . جلسات مجدولة، فسنعيد تقييم جدولك الزمني 8إذا قمت بإلغاء جلستين من أصل . المواعيد باستمرار
 .    األفكار حول طرق لمساعدتك على الحضور بانتظام

  إعطاء مكانك لمريض آخر، فسيتم )دقائق 10 أكثر من أو تأخرت عن الموعد(إذا فاتك موعدان دون إلغاء  . 
 



 2022تمت المراجعة في يناير 

 لماذا سياسة الحضور مهمة؟
 

نريد معرفة ما إذا كنت تواجه مشكلة . نحن نهتم ألمرك وأمر طفلك. إن حضور جميع المواعيد أمر بالغ األهمية لنجاح طفلك
 . يُرجى التحدث إلى أحد أعضاء الفريق في أثناء زيارتك حول أي مشكلة تواجهها. في الحضور إلى مواعيدك

 
 :قد تتوفر الخيارات التالية

  مقدم الرعاية/الرعاية الصحية عن بُعد في المنزل مع أحد الوالدين -عالج التخاطب 
  الرعاية الصحية عن بُعد في المدرسة -عالج التخاطب 
 خدمات عالج التخاطب التي يقدمها شخص ما في المنزل أو في المدرسة 

  عن بُعدالرعاية الصحية  -مواعيد جلسات السمع 
 

 .نريد التعاون معك للتوصل إلى حل يناسب أسرتك بشكل أفضل
 

 . من خالل التوقيع أدناه، فإنك تقر بأنك تفهم سياسة الحضور وتلتزم بحضور جميع مواعيد طفلك المهمة جدًا
 
 

 :        _______________________________االسم
 
 

 :   _______________التاريخ:  _______________________________            التوقيع
 
 
 


