புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதகளுக்கான பாிசீலைனயும் உங்கள் குழந்ைதயும்:

ஆேராக்கியமான ஆரம்பம் ஆேராக்கியமான வாழ்வுக்கு வழிநடத்தும்
ஆரம்பத்திேலேய கண்டுபிடித்தால் ஆரம்பத்திேலேய சிகிச்ைசயளிக்கலாம்
ஆேராக்கியம் மிகவும் முக்கியம். பிறக்கும்ேபாது அேநகமான குழந்ைதகள் ஆேராக்கியமானவாஂகளாக
காணப்படுகிற ேபாதிலும் ஆரம்பத்திேலேய கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சிகிச்ைசயளிக்கப்படாத ஒரு ேநாய்
அவாஂகளுக்கு இருக்குமானால் கடுைமயான உடல்நலக் ேகாளாறுகைளக் ெகாண்டிருப்பதற்கான
அபாயம் அவாஂகளுக்கு இருக்கிறது. உங்கள் குழந்ைதயின் வாழ்க்ைகக்கான மிகச் சிறந்த ஆரம்பத்ைதப்
ெபற உதவுவதற்காக, உங்களுக்கு புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதக்கும் - மற்றும் ஒன்டாாிேயாவில் புதிதாகப்
பிறக்கும் ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும் - அாிதாகக் காணப்படும் கடுைமயான ேநாய்களுக்கான பாிசீலைன
ேசாதைன ஒன்று வழங்கப்படும். ஒவ்ெவாரு வருடமும் ஒன்டாாிேயாவில் பிறக்கும் சுமாாஂ 143,000
பிள்ைளகளில் 225 ேபைர கூட்டாக இந்த ேநாய்கள் தாக்கும். பாிசீலைன ெசய்வதற்கான குறிக்ேகாள்
ஆரம்பத்திேலேய கண்டு பிடிப்பதாகும் – அப்ேபாதுதான் ஆரம்பத்திேலேய சிகிச்ைச அளிக்கத்
ெதாடங்கி நல்ல உடல்நலைனப் ெபறலாம்.
புதிதாகப் பிறந்த பிள்ைளகைள பாிசீலைன ெசய்வது கட்டாயமானதல்ல. அது ஒவ்ெவாரு குழந்ைதக்கும்
ஒரு பராமாிப்புத் தரமாக கருதப்படுவேதாடு, மிகவும் தீவிரமாக பாிந்துைரக்கப்படுகிறது. புதிதாகப்
பிறந்த பிள்ைளகளுக்கான பாிசீலைனைய உங்கள் குழந்ைதக்கு ெசய்வைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளேவா
அல்லது மறுக்கேவா உங்களுக்கு உாிைம இருக்கிறது. உங்கள் மருத்துவாஂ, மருத்துவச்சி அல்லது ேவறு
உடல்நல பராமாிப்பு வழங்குபவாிடம் இந்தத் தீாஂமானத்ைதப் பற்றி நீங்கள் கலந்து ேபச
தீாஂமானிக்கலாம். இந்த ேநாய்கைளக் ெகாண்டிருக்கும் பிள்ைளகைள ஆரம்பத்திேலேய கண்டுபிடித்து
கடுைமயான மற்றும் நீண்ட கால உடல்நலப் பிரச்சிைனகைள தவிாஂப்பதற்கு புதிதாகப் பிறந்த
குழந்ைதகளுக்கான பாிசீலைனதான் ஒேர வழியாகும்.
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புதிதாக ெபற்ேறாரான அல்லது ெபற்ேறாராகப்ேபாகும் உங்களுக்கு உங்கள் குழந்ைதயின்

ெபாிய நன்ைமகைளத் தரும் ஒரு சிறிய பாிேசாதைன
பாிசீலைன ேசாதைனைய ெசய்வதற்காக, உங்கள் குழந்ைதயிடம் இருந்து ஒரு சிறிய இரத்த மாதிாி
எடுக்கப்படும். வழக்கமாக, பிறந்து 24-48 மணிேநரங்களுக்கு இைடயில் குதிக்காலில் ேலசாக குத்தி
இரத்தம் எடுக்கப்பட்டு ஒரு விேசஷ அட்ைடத் தாழில் ைவக்கப்படும். ேமல் பகுதியில் ஒரு குறிப்பு
இலக்கத்ைத உட்படுத்தும் ஒரு தகவல் கடிதம் ஒன்று உங்களுக்கு தரப்படேவண்டும். உங்கள்
குழந்ைதயின் இரத்த மாதிாிேயாடு இந்த இலக்கம் இைணக்கப்படலாம். பின்பு இந்த மாதிாி நியூேபாாஂன்
ஸ்கிாீனிங் ஒன்டாாிேயாவுக்கு (NSO) அனுப்பப்படும். அங்ேக அது கீழ்க்காணும் அாிதாகக்
காணப்படும் ேநாய்களுக்காக ேசாதிக்கப்படும்:
•

வளாஂசிைதமாற்ற ேநாய்கள்

•

நாளமில்லா ேநாய்கள்

•

சிக்கிள் ெசல் ேநாய் (அாிவாள் உரு சிகப்பணு ேநாய்) (SCD)

•

சிஸ்டிக் ஃைபப்ேராசிஸ் (CF)

•

கடுைமயான ஒருங்கிைணந்த ேநாெயதிாஂப்பு குைறபாடு (SCID)

புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதகளுக்கான பாிசீலைன சிக்கலான பிறப்பு இதய (CCHD) ேநாையயும்
உட்படுத்தும். பல்ஸ் ஒக்சிெமட்ாி என்று அைழக்கப்படும் துாிதமான, வலியில்லாத ஒரு ேசாதைன
குழந்ைதயின் இரத்தத்தில் இருக்கும் ஒக்சிஜனின் அளைவ அளக்கும். முடிவுகள் உடனடியாக
கிைடக்கப்ெபறும்.
ஒன்டாாிேயா இன்ஃபன்ட் ஹியாிங் புேராகிராம் உடன் ேசாஂந்து NSO, புதிதாக பிறந்த
குழந்ைதகளுக்கான பாிசீலைன இரத்த மாதிாிைய உபேயாகித்து ேகட்கும் திறன் இழப்பு ெதாடாஂபான
அபாய அறிகுறிகைள பாிசீலைன ெசய்யும் வாய்ப்ைபயும் வழங்குகிறது. இந்த ேமலதிக பாிேசாதைன
ெபற்ேறாாஂ அல்லது பாதுகாவலாின் சம்மதத்துடன் நைடெபறும்.
ேநாய்களுக்கான முழுப் பட்டியல் NSO இைணயத்தளத்தில் கிைடக்கப்ெபறும்:
www.newbornscreening.on.ca

பாிசீலைன முடிவுகள்: அதிக ஆபத்து மற்றும் குைறந்த ஆபத்து
உங்கள் குழந்ைதக்கு, இந்த ேநாய்களுக்கான அதிக ஆபத்து அல்லது குைறந்த ஆபத்து இருக்கிறதா
என்பைத பாிசீலைன முடிவுகள் காண்பிக்கும், ஆனால் அைவ இருக்கிறது அல்லது இல்ைல எனக்
காண்பிக்கும் ேசாதைனகள் அல்ல (“கண்டறியும்” ேசாதைனகள் எனவும் அைழக்கப்படுகின்றன).
உங்கள் குழந்ைதயில் ேநாய் ஒன்றுக்கான அறிகுறிகள் காணப்பட்டால், உங்கள் குழந்ைதயின்
மருத்துவாஂ ஏற்றவிதமான கண்டுபிடிப்பு ேசாதைனகைள ெசய்யேவண்டும். அத்ேதாடு, புதிதாகப் பிறந்த
குழந்ைதகளுக்கான பாிசீலைன எல்லா கடுைமயான ேநாய்கைளயும் ேசாதிப்பதில்ைல என்பைதயும்
தயவுெசய்து மனதில் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
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பாிசீலைன எதிாஂமைற (ெநகடிவ்) முடிவு ேநாய்களில் ஒன்று உங்கள் குழந்ைதயில் இருப்பதற்கான

வாய்ப்பு மிகவும் குைறவு, ேவறு ெதாடாஂ பாிேசாதைனகள் ேதைவப்படாது என்பைத அாஂத்தப்படுத்தும்.
99% க்கும் அதிகமான பாிசீலைன ெசய்யப்பட்ட குழந்ைதகளுக்கு எதிாஂமைறயான பாிசீலைன
முடிவுகள்தான் வரும்.
பாிசீலைன ேநாஂமைறயான (ெபாலிடிவ்) முடிவு உங்கள் குழந்ைதக்கு ேநாய்களில் ஒன்று

இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் என்பைதயும் ேமலதிக ேசாதைனகள் ேதைவப்படும் என்பைதயும்
அாஂத்தப்படுத்தும். உங்கள் குழந்ைதக்கு ஓாஂ ேநாயிருக்கிறது என்பைத இது அாஂத்தப்படுத்தாது.
இத்தைகய சந்தாஂப்பத்தில், நியூேபாாஂன் ஸ்கிாீனிங் ஒன்டாாிேயா (NSO) மருத்துவாஂகள், உங்கள்
குழந்ைதக்கு ெதாடாஂ பாிேசாதைன ெசய்வதற்காக விேசஷ மருத்துவாஂகளிடம் பாிந்துைரப்பாாஂகள்.
உங்கள் குழந்ைதயின் பாிசீலைன ேநாஂமைற முடிைவத் தருமானால் உங்கள் உடல்நல பராமாிப்பு
வழங்குபவாஂ (HCP) அல்லது ஒரு விேசஷ மருத்துவாஂ உங்கைள ெதாடாஂபுெகாள்வாாஂ. உங்கள்
குழந்ைதயின் உடல்நலப் பராமாிப்பு வழங்குபவாஂகள், உங்கள் குழந்ைதயின் சிக்கலான பிறப்பு இதய
ேநாய் (CCHD) பாிசீலைன முடிவுகள் அக்கைறக்குாியதாக இருப்பதாக கருதுவாாஂகள் என்றால்,
பாிசீலைன ெசய்யப்படும் ேநரத்தில் பல ேசாதைனகைள ெசய்வதற்கு ஏற்பாடு ெசய்வாாஂகள்.
மீண்டும் பாிசீலைன ெசய்வதற்கு இரத்த மாதிாிைய எடுப்பதற்காக உங்கள் குழந்ைதைய
ெகாண்டுவரும்படி ேகட்கப்படுவீாஂகள். பின்வரும் காரணங்களால் இது நைடெபறும்:

•

பிறந்து 24 மணி ேநரங்களுக்கு முன்னாேலேய உங்கள் குழந்ைதயின் முதல் இரத்த மாதிாி
எடுக்கப்பட்டது

•

ேபாதிய அளவு இரத்தம் எடுக்கப்படவில்ைல

•

இரத்த மாதிாியின் தரம் குைறவாக இருக்கிறது

மீண்டும் பாிசீலைன ெசய்வதற்கான இரத்த மாதிாி ேதைவப்படுமானால் உங்கள் மருத்துவமைன
அல்லது மருத்துவச்சி உங்கைள ெதாடாஂபு ெகாள்வாாஂ. புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதகளுக்கான
பாிசீலைனயின் முழுப் பலைனயும் உங்கள் குழந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்வதற்காக மீண்டும் பாிசீலைன
ெசய்வதற்கான இரத்த மாதிாிைய கூடிய விைரவில் எடுப்பது முக்கியமானதாகும். மீண்டும் பாிசீலைன
ெசய்வதற்கான இரத்த மாதிாி ேதைவப்படுவது உங்கள் குழந்ைதக்கு ஏேதா ஒரு ேகாளாறு இருக்கிறது
என அாஂத்தப்படுத்தாது.
சிக்கலான பிறப்பு இதய ேநாய் (CCHD) பாிசீலைன முழுைமயாக ெசய்யப்படவில்ைல என்றால் சில
குழந்ைதகளுக்கு மீண்டும் அந்த பாிசீலைனைய ெசய்ய ேவண்டும். உங்கள் குழந்ைதக்கு CCHD
பாிசீலைன முழுைமயாக ெசய்யப்படவில்ைல என்றால், அந்த பாிசீலைனைய ெசய்த உங்கள்
உடல்நலப் பராமாிப்பு வழங்குபவாஂ அதாவது HCP அல்லது மருத்துவமைன அடுத்து ெசய்யேவண்டிய
படிகைளக் குறித்து உங்கைள ெதாடாஂபு ெகாள்வாாஂகள்.
பாிசீலைனைய ெசய்த மருத்துவமைனக்கு அல்லது உங்கள் உடல்நலப் பராமாிப்பு வழங்குபவருக்கு
தபால் அல்லது எலக்ட்ேரானிக் முைறயில் ஒன்டாாிேயா லேபாரட்டாி இன்ஃெபாாஂேமஷன் சிஸ்டம்
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(OLIS) மூலமாக முடிவுகள் அனுப்பிைவக்கப்படும். உங்கள் குழந்ைதயின் உடல்நலப் பராமாிப்பு
வழங்குபவாஂகள் அதாவது HCP, OLIS மூலமாகவும் முடிவுகைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். NSO
முடிவுகைள ெபற்ேறாருக்ேகா/பாதுகாவலருக்ேகா ேநரடியாக ெவளிப்படுத்தாது.

இந்த ேநாய்களுக்கான பாிசீலைன ேவறு எைதயாவது கண்டுபிடிக்குமா?
சிலேவைளகளில் ஒரு குழந்ைதக்கு ேதடப்படும் ேநாய்கைளவிட ேவறு ஒரு ேநாய் இருப்பைத
பாிசீலைன காண்பிக்கலாம். இப்படியான ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்படுமானால், ஒரு விேசஷ மருத்துவாஂ
இதுபற்றி உங்களுடன் கலந்துேபசுவாாஂ. சில ேநாய்களுக்கான பாிசீலைன உங்கள் குழந்ைத ஒரு ேநாய்
கடத்தியாக (ட்ெரயிட் எனவும் அறியப்படும்) இருக்கிறதா என்பைதயும் கண்டுபிடிக்கலாம்.
ேநாய் கடத்தியாக இருக்கும் குழந்ைதகள் ஆேராக்கியமானவாஂகள், அவாஂகளுக்கு எந்த விேசஷ மருத்துவ
சிகிச்ைசயும் ேதைவப்படாது. நீங்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டால் ேநாய்கடத்தி முடிவுகள் கிைடக்கப்ெபறும்.
உங்கள் குழந்ைதயின் ேநாய் கடத்தி முடிவுகைள எப்படி ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம் என்னும் தகவல் NSO
இைணயதளத்தில் இருக்கிறது. அல்லது, உங்கள் குழந்ைதயின் உடல்நல பராமாிப்பு வழங்குபவாிடம்
ேகளுங்கள்.

உங்கள் குழந்ைதயின் அந்தரங்கத்தன்ைமைய பாதுகாத்தல்
ேசகாித்து உபேயாகிப்பது பற்றிய தங்களின் சட்டத்தின் விதிமுைறயின்படி, உங்கள் குழந்ைதயின்
இரத்த மாதிாிையயும் தகவைலயும் பாதுகாப்பாகவும் அந்தரங்கமாகவும் ைவத்திருப்பதற்கு நியூேபாாஂன்
ஸ்கிாீனிங் ஒன்டாாிேயா (NSO) உறுதிபூண்டுள்ளது. உடல்நலப் பராமாிப்ைப வழங்குவதற்கும்,
தரத்தின் உத்தரவாதத்திற்காகவும், ஆய்வுக்காகவும் அவற்ைறப் பயன்படுத்தலாம். உங்கள் குழந்ைத
ேதைவயான பராமாிப்ைபயும் ெதாடாஂ சிகிச்ைசையயும் ெபற்றுக்ெகாள்வைத உறுதிப்படுத்துவதற்காக
புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதயின் பாிசீலைன மற்றும் ேநாய்கண்டறிதலில் ஈடுபட்டுள்ள உடல்நல
பராமாிப்பு வழங்குபவாஂகளிைடேய தனிப்பட்ட உடல்நலத் தகவல் (PHI) பகிாஂந்துெகாள்ளப்படும்.
ஒன்டாாிேயா லேபாரட்டாி சிஸ்டத்துடனும் (OLIS) PHI பகிாஂந்துெகாள்ளப்படும். இந்தத் தகவல்
பகிாஂந்துெகாள்ளப்படுவைத நீங்கள் விரும்பவில்ைலெயன்றால், உங்கள் உடல்நலப் பராமாிப்பு
வழங்குபவாிடம் உங்கள் விருப்பத்ைத ெதாிவியுங்கள் மற்றும்/அல்லது NSO ைவ
ெதாடாஂபுெகாள்ளுங்கள்.
பாிேசாதைன முடிந்தபின், உங்கள் குழந்ைதயின் மருத்துவ பதிவின் ஒரு பாகமாக உங்கள் குழந்ைதயின்
இரத்த மாதிாி ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் ேசமித்து ைவக்கப்படும். அது 19 வருடங்களுக்கு
ேசமித்துைவக்கப்பட்டு பின் அழிக்கப்பட்டுவிடும். புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதயின் பாிசீலைன
ேசாதைனகளின் தரத்ைத உறுதிப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்துவதற்காக மாதிாிகள் ேசமித்து
ைவக்கப்படும்.
இது உங்கள் குழந்ைதக்கும், ஒன்டாாிேயாவில் இருக்கும் அைனத்து குழந்ைதகளுக்கும் நன்ைமதரும்.
ஒன்டாாிேயா இன்ஃபன்ட் ஹியாிங் புேராகிராமுடன் இைணந்து எக்ஸ்பான்டட் ஹியாிங் ஸ்கிாீனிங்
இன் ஒரு பகுதியாக பாிேசாதைன ெசய்வதற்கும் இந்த மாதிாி மற்ெறாருவிதமாக பயன்படுத்தப்படலாம்.
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இது உங்களுைடய சம்மதத்துடன் மட்டுேம ெசய்யப்படும். உங்கள் குழந்ைதயின் சாம்பிள்
அவன்/அவளின் மருத்துவருக்கு ேமலதிக ேசாதைனகளுக்காக எதிாஂகாலத்தில் ேதைவப்படலாம்.
ேதைவப்படும்ேபாது கிைடக்கப் ெபறுவதற்காகேவ இந்த மாதிாி ேசமித்து ைவக்கப்படும். உங்கள்
ேவண்டுேகாளின் படி ேவறு ஆய்வுகூடங்களால் ேசாதிக்கப்படுவதற்காக, புதிய அல்லது
முன்ேனற்றப்பட்ட NSO ேசாதைனகள் உருவாக்கப்பட்டால் உபேயாகிப்பதற்காக, சட்டபூாஂவ அதிகாரப்
பத்திரம் அல்லது நீதிமன்ற உத்தரவு ஒன்று வழங்கப்பட்டால் பயன்படுத்துவதற்காக, மற்றும் ஆராய்ச்சி
ெநறிமுைறகள் குழுவினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சிக்காக ேசமிக்கப்பட்ட மாதிாிைய
உபேயாகிக்கலாம். ெபாதுவாக, நீங்கள் எழுத்து மூலம் சம்மதம் ெதாிவித்தால் அல்லது சட்டத்தால்
ேதைவப்படுத்தப்பட்டால் மாத்திரேம புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதகளுக்கான பாிசீலைனயுடன் உங்கள்
குழந்ைதைய ெதாடாஂபு படுத்தும் தகவல்கள் பகிாஂந்துெகாள்ளப்படலாம்.
உங்கள் குழந்ைதயின் இரத்த மாதிாி ேசமித்து ைவக்கப்படுவைத நீங்கள் விரும்பவில்ைல என்றால்,
அந்த மாதிாிைய அழித்துவிடும்படி நீங்கள் NSO ைவக் ேகட்கலாம் அல்லது அைத உங்களிடம் தரும்படி
ேகட்கலாம். ேமலதிக தகவலுக்கு தயவுெசய்து NSO ைவ ெதாடாஂபுெகாள்ளுங்கள்.

ேமலதிக தகவல்களுக்கு
ஒன்டாாிேயாவில் புதிதாகப் பிறந்த குழந்ைதகளுக்கான பாிசீலைனபற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது
ேகள்விகள் இருந்தால், உங்களுக்கு உடல்நலப் பராமாிப்பு வழங்குபவாிடம் தயவுெசய்து ேபசுங்கள்
அல்லது நியூேபாாஂன் ஸ்கிாீனிங் ஒன்டாாிேயா ஐ ேநரடியாக ெதாடாஂபுெகாள்ளுங்கள்.
இைணயதளம்:
www.newbornscreening.on.ca
ெதாைலேபசி:
Toll Free: 1-877-NBS-8330 (1-877-627-8330)
8:00 AM – 16:00 PM
ஈெமயில்:
NSO@cheo.on.ca
தபால்:
Newborn Screening Ontario
Children’s Hospital of Eastern Ontario
415 Smyth Road
Ottawa, Ontario K1H 8M8
யூடியூப்:
Youtube.com/user/NBSOntario
டுவிட்டாஂ:
@NBS_Ontario
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