નવભતની ઞારંિભક તપાસ (૨કીિંનંગ) અને તમા૨ં િશશુ:
એક તંદુર૨ત શરૂઆત બહુ ૨વ૨થ જੁવન તરફ આગળ વધે છે

એક નવા કે અપેિભત માતા-િપતા તરીકે, તમારા િશશુનું આરોગય તમારા માટે મહૃવનું હોય છ.ે મોટા ભાગના િશશુઓ જૃમ સમયે તંદુર૨ત
જણાતા હોવા છતાં, તેઓને ગંભીર આરોગય સમ૨યાઓ થવાનું જોખમ હોઇ શકે જો તેઓને એવો રોગ થયો હોય જે વહેલાં શોધવામાં ના
આcયો હોય અને તેની સારવાર શરૂઆતમાં ના કરવામાં આવ.ે તમારા િશશુને જੁવનમાં સેઠ શરૂઆત કરાવવામાં મદદરૂપ થવા, તમારા
નવભતને – અને ઓૃટેિરયોમાં અૃય દરેક નવભતને – જવ૯લે થતા, ગંભીર રોગો માટે ૨કીિંનંગ (ઞારંિભક તપાસ) કરાવવામાં આવશ.ે એક
સમૂહમાં ઓ રોગો ઓૃટેિરયોમાં દર વષੌ જૃમતા લગભગ 143,000 માંથી આશરે 225 િશશુઓને અસર કરે છ.ે ઞારંિભક તપાસનું લક્ષય
વહેલું રોગિનદાન છે – જે થી કરીને સારવાર વહેલી શરૂ કરી શકાય છે અને વધારે સારી તંદુર૨તી હાસલ કરી શકાય છ.ે
નવભતની ઞારંિભક તપાસ અિનવાયੰ હોતી નથી. તપાસને દરેક િશશુ માટે સંભાળનું ધોરણ િવચારવામાં આવે છે અને તેની ખૂબ ભલામણ
કરવામાં આવે છે . તમારા િશશુ માટે નવભતનું ૨કીિંનંગ ૨વીકારવું કે નકારવાનું પસંદ કરવાનો અિધકાર તમને હોય છે . તમે તમારા તબીબ,
દાયણ કે આરોગય સંભાળ પૂરી પાડનાર અૃય cયિકત સાથે આની ચચાੰ કરવા ઇ૨છી શકો. ગંભીર, લાંબા-ગાળાની આરોગય સમ૨યાઓ રોકવા
પૂરતું નવભતનું ૨કીિંનંગ આ રોગો ધરાવતા િશશુઓ શોધી કાઢવાની એકમાઞ રીત છ.ે

નાનકડું પરીભણ, મોટા લાભો રળી આપે છે
૨કીિંનંગ પરીભણ કરવાના હેતુસર, લોહીનો એક નાનકડો નમૂનો તમારા િશશુના શરીરમાંથી લેવામાં આવે છ.ે તે સામાૃય રીતે એડીમાં સોય
ઘોંચીને જૃમ પછી 24–48 કલાકમાં અને લોહીને ખાસ કાગળના કાડੰ પર રાખીને લેવામાં આવે છ.ે તમને માિહતી પઞ આપવો જોઇએ
ે ટોચ પર રેફરૃસ નંબર (સંદભੰ સંબયા) સામેલ હોય છ.ે આ નંબરનો ઉપયોગ તમારા િશશુના નમૂના સાથે જોડવા માટે કરવામાં આવે છ.ે
જમાં
ે
નમૂનાને પછી ૃયૂબોનੰ ૨કીિંનંગ ઓૃટેિરયો (NSO) મોકલવામાં આવે છે જયાં તેનું પરીભણ જવ૯લે થતા રોગો માટે કરવામાં આવે છે જમાં
સામેલ છ:ે
• ચયાપચય સંબંિધત રોગો
• અંતઃ૨ઞાવ સંબંિધત રોગો
• લોહીના િવકારો સંબંિધત રોગ (િસકલ સેલ િડસીઝ - SCD)
• સાઇિ૨ટક ફાઇબ્રોિસસ (CF)
• ગંભીર િમિસત રોગઞિતકારક ઉણપ (િસિવયર કનબાઇૃડ ઇનયુન ડેિફિસયૃસી - SCID)
ે
નવભત ૨કીિંનંગમાં નાજુ ક જૃમભત ઠદય રોગ (િકિટકલ કોૃજિનટલ
હાટੰ િડસીઝ - CCHD) પણ સામેલ છ.ે પ૯સ ઓિકઝમેટৃી કહેવાતું
ઝડપી અને દદੰરિહત પરીભણ િશશુના લોહીમાં ઓિકસજનનું ૨તર માપે છ.ે પિરણામો તાૃકાિલક ઉપલબધ થાય છે .
NSO, ઓૃટેિરયો ઇૃફૃટ હીયિંરંગ ઞોગામ સાથેના સહયોગમાં, નવભતના ૨કીિંનંગ નમૂનાનો ઉપયોગ કરીને સાંભળવામાં ભિત સંબંિધત
જોખમી પિરબળો માટે ઞારંિભક તપાસ કરે છ.ે આ વધારાનું પરીભણ હીયિંરંગ ૨કીિંનંગ સમયે માતા-િપતા કે વાલીની સંમિત લઇને કરવામાં
આવે છ.ે
રોગોની પૂરી યાદી NSO વેબસાઇટ પર ઉપલબધ છે : www.newbornscreening.on.ca
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વહેલી શોધ શરૂઆતમાં સારવાર તરફ આગળ વધે છે

૨કીિંનંગ પિરણામો: ઊંચું જોખમ અને ઓછુ ં જોખમ
૨કીિંનંગ પિરણામો એ બતાવશે કે શું તમારા િશશુને આ રોગોનું બહુ વધારે કે બહુ ઓછુ ં જોખમ છ,ે પરંતુ તે હા કે ના પરીભણો હોતા નથી
(જે ને “િનદાનલભી” પરીભણો પણ કહેવામાં આવે છ).
ે જો તમારા િશશુને કયારેય એક રોગના લભણો િવકસે તો, તમારા િશશુના તબીબે યોગય
િનદાનલભી પરીભણો કરવા જોઇએ. કૃપા કરી એ પણ ધયાનમાં રાખશો કે નવભત પરીભણથી તમામ ગંભીર તબીબી સમ૨યાઓ માટેના
પરીભણો થતા નથી.
૨કીિંનંગમાં નકારાૃમક પિરણામનો અથੰ એ થાય કે તમારા િશશુને ઘણાં રોગોમાંથી એક રોગ હોવાની તક બહુ ઓછી હોય છે અને ફૉલો-અપ
પરીભણની જરૂર પડતી નથી. ૨કીિંનંગ કયુ͒ હોય તેવા 99% કરતા વધારે િશશુઓનું નકારાૃમક ૨કીિંનંગ પિરણામ આવશ.ે
૨કીિંનંગમાં હકારાૃમક પિરણામનો અથੰ એ થાય કે તમારા િશશુને ઘણાં રોગોમાંથી એક થવાની તક વધારે રહેતી હોય છે અને આગળ પરીભણ
કરાવવાની જરૂર છે . એ જરૂરી નથી કે તેનો અથੰ એ થાય કે તમારા િશશુને કોઇ રોગ ચોકકસપણે છ.ે આ િક૨સામાં, ૃયૂબોનੰ ૨કીિંનંગ
ઓૃટેિરયો (NSO) તબીબો તમારા િશશુનું ફૉલો-અપ પરીભણ કરાવવા િનૃણાતો પાસે મોકલવાની ભલામણ કરશ.ે તમારો સંપકੰ તમને
આરોગય સંભાળ પૂરી પાડનાર (HCP) અથવા એક િનૃણાત કરશે જો તમારા િશશુનું ૨કીિંનંગ પિરણામ હકારાૃમક આવે. જો તમારા િશશુના
HCPs તમારા િશશુના નાજક
હાટੰ િડસીઝ - CCHD) થી િંચંિતત હોય તો, તેઓ ૨કીિંનંગ સમયે
ુ જૃમભત ઠદય રોગ (િકિટકલ કોૃજિનટલ
ે
વધારે પરીભણોની ગોઠવણ કરશ.ે
તમને તમારા િશશુના પુનરાવિતੰત ૨કીિંનંગ નમૂના માટે િશશુને પરત લાવવાનું કહેવામાં આવી શકે. આવું ૃયારે થશે જો:

• તમારા િશશુનો પહેલો નમૂનો 24 કલાકની ઉંમર પહેલાં લેવામાં આcયો હોય
• પૂરતું લોહી લેવામાં આcયું ના હોય
• નમૂનાની ગુણવતા નબળી રહી હોય
તમારી હોિ૨પટલ કે દાયણ તમારો સંપકੰ કરશે જો ફરીથી નમૂનો લેવાની જરૂર પડ.ે એ મહૃવનું છે કે નમૂનો ફરીથી વહેલામાં વહેલી તકે
લેવામાં આવે જથી
ે કરીને તમારા િશશુને નવભત ૨કીિંનંગનો પૂરેપૂરો લાભ મળ.ે ફરીથી નમૂનાની જરૂર પડવાનો અથੰ તમારા િશશુ સાથે કશું
પણ અયોગય હોવાનો થતો નથી.
કેટલાક િશશુઓને પોતાનું CCHD ૨કીિંનંગ અધૂ૨ં હોવાને લીધે તે ફરીથી કરાવવાની જરૂર પડે છ.ે જો તમારા િશશુનું CCHD ૨કીિંનંગ
અધૂ૨ં રધું હોય તો, તમારો સંપકੰ તમારા HCP અથવા હોિ૨પટલ કરશે જઓએ
આગામી પગલાઓ િવશે ૨કીિંનંગ કયુ͒ હોય.
ે
પિરણામો હોિ૨પટલ કે HCP પાસે ભય છે જણે
ે પરીભણ કયુ͒ હોય, ટપાલથી કે ઇલેકટৃોિનકલી ઓૃટેિરયો લેબોરેટરીઝ ઇૃફમੌશન િસ૨ટમ
(OLIS) મારફતે. તમારા િશશુના HCP પિરણામો OLIS મારફતે પણ પિરણામો મેળવવામાં સભમ બની શક.ે NSO પિરણામો સીધેસીધા
માતા-િપતાઓ/વાલીઓને ભહેર કરતું નથી.

શું આ રોગો માટેના ૨કીિંનંગમાં કંઇ પણ ભણવા મળશે?
કયારેક ૨કીિંનંગ બતાવે છે કે િશશુને લક્ષયાંિકત રોગો કરતા બીજો કોઇ રોગ છ.ે જો આવું કંઇક જોવામાં આવે તો, એક િનૃણાત આની ચચાੰ
તમારી સાથે કરશ.ે કેટલાક રોગો માટેના ૨કીિંનંગમાં એ પણ શોધાઇ શકે જો તમા૨ં િશશુ કોઇ રોગનું વાહક કે કેિરયર હોય (જે ને િચહનો કે
ટৃેઇટ પણ કહેવામાં આવે છ).
ે રોગવાહક િશશુઓ તંદુર૨ત હોય છે અને કોઇ ખાસ તબીબી સારવારની જરૂર પડતી નથી. કેિરયર કે વાહક
પિરણામો િવનંતી કરવાથી ઉપલબધ થાય છ.ે તમારા િશશુના વાહક પિરણામો મેળવવાની રીત NSO વેબસાઇટ પર આપેલી છે – અથવા,
તમારા િશશુની આરોગય સંભાળ રાખનારને પૂછો.

તમારા િશશુનું એકાંત અને ગુરતતાનું સંરભણ કરવું
ૃયૂબોનੰ ૨કીિંનંગ ઓૃટેિરયો (NSO) તમારા િશશુના લોહીનો નમૂનો અને માિહતીના એકઞીકરણ અને ઉપયોગને લગતા કાયદામાં િનધાੰિરત
િનયમો અનુસરીને, તેઓને સુરિભત અને ગુરત રાખવા કિટબદ્ધ છ.ે તેઓનો ઉપયોગ આરોગય સંભાળ પૂરી પાડવા, ગુણવતાનો ભરોસો, અને
સંશોધન માટે કરી શકાય છ.ે અંગત આરોગય માિહતી (પસੰનલ હે૯થ ઇૃફમੌશન - PHI) નવભત ૨કીિંનંગ અને િનદાનમાં સામેલ આરોગય
સંભાળ પૂરી પાડનારાઓ વ૨ચે વહેંચવામાં આવે છે જથી
ે ખાતરી કરી શકાય કે તમારા િશશુને જરૂરી સંભાળ અને ફૉલો-અપ મળે. PHI ને
ઓૃટેિરયો લેબોરેટરીસ િસ૨ટમ (OLIS) સાથે પણ વહેંચવામાં આવે છ.ે જો તમે આ માિહતી ન વહેંચવા ઇ૨છો તો, કૃપા કરી તમારી
ઇ૨છાઓ તમારી આરોગય સંભાળ પૂરી પાડનાર અન/અથવા
સંપકાੰધીન NSO ને જણાવો.
ે
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પરીભણ પૂ૨ં થયા પછી, તમારા િશશુના નમૂનાને તમારા િશશુના તબીબી રૅકોડੰના ભાગ તરીકે સુરિભત સગવડમાં સંઘરવામાં આવે છ.ે નમૂનો
19 વષੰ સુધી સંઘરવામાં આવે છે અને ૃયાર પછી તેનો નાશ કરવામાં આવે છ.ે નમૂનાઓને સંઘરવામાં આવે છે જથી
ે તેઓનો ઉપયોગ
નવભતના ૨કીિંનંગ પિરણામોની ગુણવતાની ખાતરી કરી શકાય. આનાથી તમારા િશશુ અને ઓૃટેિરયોમાં તમામ િશશુઓને લાભ થઇ શકે છ.ે
નમૂનાનો બીજો એક સંભિવત ઉપયોગ ઓૃટેિરયો ઇૃફૃટ હીયિંરંગ ઞોગામ (િશશુની સાંભળવાની શિકત સંબંિધત) સાથે િવ૨તારેલી
સુનાવણી ૨કીિંનંગ સહયોગના ભાગ તરીકે પરીભણ કરવા માટે થાય છ.ે આ માઞ તમારી સંમિત લઇને કરવામાં આવશ.ે તમારા િશશુના
નમૂનાની ભિવૃયમાં િશશુના તબીબ દ્વારા વધારાના પરીભણો કરવા માટે જરૂર પડી શકે છ.ે નમૂનો સંઘરવાનો અથੰ તે ઉપલબધ હોવાનો થાય
છે , જો જરૂર પડે. સંઘરેલા નમૂનાઓ માટે અૃય સંભિવત ઉપયોગોમાં તમારી િવનંતીથી અૃય ઞયોગશાળાઓ દ્વારા પરીભણ, નવા કે
સુધારેલા NSO પરીભણોનો િવકાસ, ઉપયોગો જના
ે માટે કાયદેસર વોરંટ કે ૃયાયાલયનો હકમ
ુ મળયો હોય, અને સંશોધન નૈિતકતા સિમિત
(િરસચੰ એિથકસ બોડੰ) દ્વારા મંજૂ ર કરાયેલા સંશોધનનો સમાવેશ થાય છ.ે સામાૃય રીતે, તમારા િશશુને નવભત ૨કીિંનંગ નમૂના સાથે સાંકળી
શકતી માિહતી માઞ તો જ વહેંચવામાં આવી શકાય છે જો તમે આ માટે લેિખતમાં સંમત થાવ અથવા જો તે કાયદેસર રીતે જરૂરી હોય.
જો તમે ઞાધાૃય આપો કે તમારા િશશુનો નમૂનો સંઘરવામાં ના આવે તો, તમે NSO ને નમૂનાનો નાશ કરવા અથવા તમને પરત કરવા કહી
શકો છો. વધુ માિહતી માટે કૃપા કરી NSO નો સંપકੰ કરો.

વધુ માિહતી માટે
જો તમને ઓૃટેિરયોમાં નવભત ૨કીિંનંગ િવશે કોઇ ઞછનો હોય તો, કૃપા કરી તમને આરોગય સંભાળ પૂરી પાડનાર સાથે વાત કરો અથવા
ૃયૂબોનੰ ૨કીિંનંગ ઓૃટેિરયોનો સીધો સંપકੰ કરો.
વેબસાઇટ
www.newbornscreening.on.ca
ફોન
ટોલ કૃી: 1-877-NBS-8330
(1-877-627-8330)
સવારે 8:00 વાગયાથી – સાંજે 16:00 વાગયા સુધી
ઇમેલ
NSO@cheo.on.ca
ટપાલ મોકલવાનું સરનામું
Newborn Screening Ontario
Children’s Hospital of Eastern Ontario
415 Smyth Road
Ottawa, Ontario K1H 8M8
યુટ્યુબ (YouTube)
Youtube.com/user/NBSOntario
િટ્વટર (Twitter)
@NBS_Ontario
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