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 أمراض السمع ومراكز عالج عيادات

 السمع:عيادات عالج أمراض  .أ

 تحسين النطق والسمع عيادة .1

 عيادة تحسين السمع. .2

 ختبارات السمع"سمع "إالعيادة تخطيط  .3

 

 مراكز عالج أمراض السمع: .ب
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 السمع:عيادة عالج أمراض  .أ

طبيب نائب داخل مستشفى أو مجمع طبي يتوفر فيها عيادة أنف وأذن وحنجرة ويعمل بها يتم افتتاح العيادة 

 أنف وأذن وحنجرة على األقل.

 

 :وتقوم بمعالجة الحاالت التالية 

 Hearing impairment  

 Vertigo and dizziness disorder  

 Neonatal hearing screening  

 

 

 

 



 

 :الغرف العالجية 

 .2م 16بمساحة ال تقل عن  db 60 عازلة للصوتغرفة تقييم مزودة بجدران  .1

  .2م 16املعينات السمعية بأنواعها وبرمجة القوقعة بمساحة ال تقل عنغرفة مالئمة لبرمجة  .2

  .2م16غرفة معالجة الدوار بمساحة التقل عن  .3

 

 :التجهيزات الالزمة لعيادة عالج أمراض السمع 

 Pure tone audiometry (PTA) 

 Tympanometry  

 Auditory brainstem response (ABR) 

 Otoacoustic emission  

 Otoscope 

 PC with hearing aid set program 

 Tuning fork  

  -النطق والسمع: عيادة تحسين .1

  التالية:يشترط توفر الكوادر الطبية 

 كحد أدنى. 1أخصائي سمعيات عدد  .1

 أدنى. كحد 1أخصائي تخاطب عدد  .2

 كحد أدنى.  2فنيين سمعيات وتخاطب أو تمريض عدد  .3

 

 عليها في الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية الخاصة ومرفقاتها. مع توفر االثاث والتجهيزات الالزمة املنصوص

 

 -السمع: عيادة تحسين  .2

 :يشترط توفر الكوادر الطبية التالية 

 كحد أدنى. 1عدد سمعيات  أخصائي .1

 كحد أدنى. 1عدد أو ممرض  فنيين سمعيات .2

 

  -:عيادة تخطيط السمع "اختبارات السمع" .3



 

  اآلتي:في حالة طلب اضافة تخطيط سمع فقط فأنه يشترط 

 ( .sound proof roomالسمع )اختبارات  جراءل توفر غرفة عازلة للصوت  .1

 كحد أدنى. 1عدد أخصائي سمعيات  .2

 

 مراكز عالج أمراض السمع: .ب

 

 :يقدم خدماته للحاالت التالية 

 Hearing impairment  

 Vertigo and dizziness disorder  

 Neonatal hearing screening  

 Hearing aid fitting 

 BAHA and cochlear implantation counseling and mapping 

  

 

 :الغرف العالجية 

 .2م 16بمساحة ال تقل عن  db 60 عازلة للصوتغرف تقييم مزودة بجدران  2عدد  .1

 .2م 16غرف مالئمة لبرمجة املعينات السمعية بأنواعها وبرمجة القوقعة بمساحة ال تقل عن  2عدد  .2

 .2م 16غرفة معالجة الدوار بمساحة ال تقل عن  .3

 

 :التجهيزات الالزمة ملركز معالجة أمراض السمع 

 

 Pure tone audiometry (PTA) 

 Booth  

 Tympanometry  

 Auditory brainstem response (ABR) 

 Otoacoustic emission  



 

 Videonystagmography )اختياري( 

 Caloric irrigator  )اختياري( 

 Posturography  )اختياري( 

 Vestibular Evoked Myogenic Potential teat )اختياري( 

 Otoscope 

 PC with hearing aid set program 

 Tuning fork  

 

 

  -مراكز تحسين النطق والسمع: .1

في حال طلب فتح مركز تحسين النطق والسمع ، تحت نوع املؤسسة )مراكز تحسين النطق والسمع( تخصص 

 املركز )تحسين النطق والسمع( ،  فإنه يشترط توفر الكوادر الطبية التالية :

 كحد أدنى. 1أخصائي سمعيات عدد  .1

 كحد أدنى.  1أخصائي تخاطب عدد  .2

 كحد أدنى.  2فنيين سمعيات وتخاطب أو تمريض عدد  .3

 

 مع توفر االثاث والتجهيزات الالزمة املنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لنظام املؤسسات الصحية الخاصة ومرفقاتها.

 

 

 -مركز تحسين السمع فقط: .2

تحت نوع املؤسسة )مركز تحسين السمع(  تخصص املركز )تحسين  في حال طلب فتح مركز تحسين السمع فقط ،

 السمع( ، فإنه يشترط توفر الكوادر الطبية التالية :

 أخصائي سمعيات كحد أدنى. .1

 كحد أدنى. 2فني سمعيات أو ممرض عدد  .2

 

 

 -مركز تخطيط وتقييم السمع"إختبارات السمع": .3



 

تحت نوع املؤسسة )مركز تخطيط وتقييم  السمع، تاختبارا“السمع في حال طلب فتح مركز تخطيط وتقييم 

السمع"اختبارات السمع "( تخصص املركز )مركز تخطيط وتقييم السمع"اختبارات السمع "( ، فإنه يشترط توفر 

 التالية :

 (.sound proof roomالسمع )توفر غرفة عازلة للصوت الجراء اختبارات  .1

 أخصائي سمعيات كحد أدنى. .2

 كحد أدنى . 2فنيين سمعيات أو تمريض عدد  .3

 

 

 

 فني. 2مالحظة : في حال عدم توفر الفنيين فانه يكتفى باخصائي واحد فقط مقابل عدد 

 

 


