المرحلة الثانية

ً
معا  ..لتجربة استماع تتخطى التوقعات
تضــع المدينــة للســمعيات بيــن يديــك حلــول ســمعية إبداعيــة ذات جــودة عاليــة
ومواصفــات فريــدة مــن إنتــاج شــركة فونــاك السويســرية والتــي تعــد الشــركة
ً
الرائــدة عالميــا فــي مجــال الســمعيات ،باإلضافــة إلــى نخبــة مؤهلــة وذات خبرة
عميقــة فــي مجــال الرعايــة الســمعية مــن أخصائــي الســمعيات ومهندســي
وفنــي األجهــزة الطبيــة واإللكترونيــات؛ وذلــك لتقديــم تجربــة فريــدة فــي
تحســين الســمع واالســتمتاع بالحيــاة االجتماعيــة والعمليــة مــن جديــد وبشــكل
غيــر مســبوق

اليوم

عدد ساعات اإلستخدام

اليوم الرابع

أربع ساعات (موزعة) على اليوم

اليوم الخامس

خمس ساعات (موزعة) على اليوم

اليوم السادس

ست ساعات (موزعة) على اليوم

اليوم السابع

سبع ساعات (موزعة) على اليوم

اليوم الثامن

ثمان ساعات (موزعة) على اليوم

العامل األساسي في عملية تحسين السمع واالستمتاع بأصوات الحياة

اليوم التاسع

تسع ساعات (موزعة) على اليوم

مهمــا بلغــت منتجاتنــا مــن شــركة فونــاك السويســرية الشــهيرة مــن مســتوى
عــال فــي التطــور واالبتــكار والمواصفــات الفريــدة اإلبداعيــة لتجــاوز تحديــات
ٍ
االســتماع فــي مختلــف البيئــات الصوتيــة ،ومهمــا أمتلــك مختصــي الرعايــة
الســمعية فــي المدينــة للســمعيات مــن خبــرات ومهــارات فــي تقديــم
الخدمــات والمســاهمة فــي منحكــم أفضــل تجربــة اســتماع

اليوم العاشر

عشر ساعات (موزعة) على اليوم

تبقــى أنــت الالعــب األول واألساســي فــي نجــاح عمليــة تحســين الســمع
واالســتمتاع بأصــوات الحيــاة وذلــك بالتزامــك فــي اســتخدام ســماعات األذن
الطبيــة بشــكل منتظــم ،وتطبيقــك للخطــوات اإلرشــادية المقدمــة ،وإجــراء
المراجعــات الضروريــة حتــى يتــم الوصــل إلــى نتائــج وتجربــة فريــدة تتخطــى
التوقعــات
الخطوات اإلرشادية للمسخدمين الجدد لسماعة األذن الطبية

ً
ً
ضعــف الســمع غالبــا ال يكــون وليــد اللحظــة ،إذ أنــه بــدأ بالفعــل تدريجيــا منــذ
وقــت ليــس بالقصيــر .مــن الطبيعــي جــدا أن يســتنكر الدمــاغ عــودة األصــوات لــه
مــن جديــد وبشــكل مفاجــئ ،وذلــك بالرغــم مــن عملنــا علــى تغطيــة ضعفــك
الســمعي بشــكل تدريجــي .مــن العالمــات الطبيعيــة المتغيــرة هــي مالحظــة
اإلحســاس باختــاف صوتــك عنــد الحديــث ،وكذلــك شــعورك بالصــدى أحيانــا

نقــدم لكــم «الخطــوات اإلرشــادية للمســتخدمين الجــدد لســماعة األذن
ّ
الطبيــة» والتــي نأمــل منكــم التقيــد بهــا وتطبيقهــا قــدر المســتطاع وذلــك
بهــدف تســريع عمليــة تأهيــل كل مــن النظــام الســمعي العصبــي والدمــاغ
َ
ُ
ّ
علــى اســتقبال األصــوات المكبــرة والمعالجــة بدقــة عاليــة مــن خــال ســماعة
ّ
األذن الطبيــة ،ومــن ثــم التعــود عليهــا وبــدء رحلــة االســتمتاع بســماع األصــوات
ّ
والمشــاركة الفعالــة بالحــوارات االجتماعيــة والعمليــة

كل هــذه المالحظــات حــول غرابــة األصــوات فــي بدايــة اســتخدامك للحلــول
ً
الســمعية ســتبدأ بالــزوال تدريجيــا ،حيــث أن الدمــاغ ســيبدأ بتذكــر هــذه األصــوات
والتأقلــم عليهــا مــن جديــد وذلــك عنــد التزامــك باســتخدام ســماعات األذن
الطبيــة وتطبيقــك للخطــوات اإلرشــادية المقدمــة

لالســتفادة التامــة مــن الحلــول الســمعية المتطــورة وتحقيــق تجربــة اســتماع
متميــزة ومتكاملــة تقــارب الســمع الطبيعــي ،نأمــل منكــم العمــل معنــا بشــكل
وثيــق لتحقيــق النتائــج المرجــوة وذلــك مــن خــال اتبــاع المراحــل والخطــوات
التاليــة:

يقــوم مختصــي الرعايــة الســمعية فــي كافــة فــروع المدينــة للســمعيات
بإرشــادك نحــو اســتخدام ســماعة األذن الطبيــة وفــق خطــوات عديــدة وبشــكل
ً
تدريجــي ،وأيضــا عمــل تعديــات البرمجــة الالزمــة بشــكل دوري؛ بهــدف الحصــول
علــى أفضــل نتيجــة اســتماع مهمــا كانــت الظــروف المحيطــة وتمكينــك
ً
ّ
مــن التأقلــم تدريجيــا مــع التغيــر الجديــد الــذي طــرأ علــى حاســة الســمع
واســتخدامك للحلــول الســمعية المختلفــة

المرحلة األولى

بإمكانــك مراجعــة مختصــي الرعايــة الســمعية فــي المدينــة
للســمعيات لعمــل تعديــات البرمجــة الالزمــة للوصــول ألفضــل
وضعيــة اســتماع مهمــا كانــت الظــروف المصاحبــة

اليوم

عدد ساعات اإلستخدام

اليوم األول

ساعة واحدة

اليوم الثاني

ساعتين (موزعة) على اليوم

اليوم الثالث

ثالث ساعات (موزعة) على اليوم

أوضاع وظروف االستخدام

ً
التحــدث فــي أجــواء هادئــة جــدا مــع شــخص واحــد إلــى شــخصين وعلــى
مســافة متــر إلــى متريــن داخــل المنــزل أو فــي مــكان العمــل أو الدراســة

أوضاع وظروف االستخدام
ً
إضافة إلى ما سبق ذكره في المرحلة األولى ،يتم زيادة األنشطة لتشمل:

المشاركة بالحوارات األسرية مع أكثر من شخصين في أجواء هادئة
وعلى مسافات مختلفة
مشاهدة التلفاز واالستماع للراديو
استخدام الهاتف والجوال
تقليص فارق االستخدام بين الساعات من ساعة إلى عشر دقائق
المرحلة الثالثة

اليوم

عدد ساعات اإلستخدام

من اليوم الحادي عشر إلى

اســتخدام ســماعة األذن الطبيــة بشــكل
دائــم طيلــة اليــوم باســتثناء أوقــات النــوم
وخــال الوضــوء للصــاة أو االســتحمام

نهاية اليوم العشرين

أوضاع وظروف االستخدام

ً
لبــس ســماعة األذن الطبيــة بشــكل عــادي والبــدء تدريجيــا باســتخدامها
والخــروج بهــا خــارج المنــزل ومحاولــة تحمــل الضوضــاء ،وذلــك إلعطــاء الدمــاغ
فرصــة التأقلــم واالســتعداد لكافــة أوضــاع االســتماع سـ ً
ـواء الجيــدة منهــا أو
الغيــر جيــدة كأي شــخص آخــر

ً
نأمــل منكــم تقييــم األداء مبدئيــا وتســجيل المالحظــات خــال مراحل
التأهيــل المختلفــة واالتصــال بأحــد فــروع المدينــة للســمعيات بعــد
إنهــاء البرنامــج لتحديــد موعــد مراجعــة لتقييــم األداء وإجــراء
تعديــات البرمجــة المطلوبــة وتقديــم المشــورة الالزمة والخطوات
واإلجــراءات الجديــدة مــن قبــل مختصــي الرعايــة الســمعية

مالحظات االستخدام:

شبكة كبيرة من الفروع في كافة أنحاء
المملكة بمعايير عالمية لتقديم أفضل
تجربة استماع

الـدلـيـل اإلرشــادي
للـمـسـتـخـدمـيــن الــجــدد
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