آزمايش غربالگری نوزاد و کودک شما:
يک شروع سالم موجب زندگی سالمتری می شود

شناسايی زودھنگام بيماری موجب مداوای زودھنگام می شود
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سالمتی کودک شما به عنوان يک نو مادر/پدر يا والدين در انتظار تولد کودک برای شما اھميت دارد .با اينکه بيشتر کودکان در ھنگام
تولد به نظر سالم می آيند ،ولی اگر مبتال به نوعی بيماری باشند که زودھنگام شناسايی و مداوا نشود ،ممکن است در معرض خطر
ابتال به مشکالت بھداشتی وخيم قرار گيرند .برای کمک به کودک شما تا از بھترين شرايط شروع زندگی برخوردار شود ،به نوزاد
شما – و ھر نوزاد ديگری در آنتاريو – برای حداقل  29بيماری مختلف آزمايش غربالگری عرضه خواھد شد .با اينکه اين بيماری
ھا نادر می باشند ،ولی به صورت گروھی از بين ھر  140,000کودکی که ھرساله در آنتاريو به دنيا می آيند در حدود  200کودک
را مبتال می کنند .ھدف آزمايش غربالگری شناسايی زودھنگام است – تا بتوان مداوا را زودھنگام شروع کرد تا سالمتی بھتری
حاصل شود.
آزمايش غربالگری نوزاد اجباری نيست .اين آزمايش معيار مراقبت برای ھر کودک بوده و اکيداً توصيه می شود .شما حق داريد که
آزمايش غربالگری نوزاد را برای کودک خود قبول يا رد کنيد .ممکن است مايل باشيد که اين تصميم را با ارائه دھنده مراقبت ھای
درمانی در ميان بگذاريد .آزمايش غربالگری نوزاد تنھا روشی می باشد که می توان اين بيماری ھا را آنقدر زود در کودکان
شناسايی کرد که از مشکالت بھداشتی وخيم و دراز مدت جلوگيری شود.

يک آزمايش کوچک که مزايای بزرگی ايجاد می کند
برای انجام آزمايش غربالگری ،يک نمونه کوچک خون از کودک شما گرفته می شود .اين نمونه معموالً ظرف  24تا  72ساعت پس
از تولد کودک توسط ايجاد خراش در پاشنه پا و قرار دادن خون بر روی يک کارت کاغذی ويژه گرفته می شود .يک نامه اطالعاتی
بايد به شما داده شود که شامل يک شماره مراجعه در باالی آن است .از اين شماره می توان به عنوان پيوند به نمونه کودک شما
استفاده کرد .اين نمونه سپس برای  (NSO) Newborn Screening Ontarioارسال می شود که در آنجا برای  29بيماری نادر
شامل موارد زير مورد آزمايش قرار می گيرد:
•
•
•
•
•

بيماری ھای متابوليک
بيماری ھای غدد درون ريز
بيماری سلول داسی شکل )(SCD
فيبروز سيستيک )(CF
نقص ايمنی شديد ترکيبی )(SCID

فھرست کاملی از بيماری ھا در تارنمای  NSOبه آدرس  www.newbornscreening.on.caموجود است.

نتايج آزمايش غربالگری :در معرض خطر زياد و خطر کم
نتايج آزمايش غربالگری نشان خواھد داد که آيا کودک شما در معرض خطر زياد يا خطر کم برای ابتال به اين بيماری ھا قرار دارد،
ولی اين آزمايشات از نوع بلی يا خير )آزمايشات "شناخت بيماری" نيز خوانده می شوند( نخواھند بود .اگر کودک شما ھرگونه عالئم

بيماری را بروز دھد ،پزشک کودک شما بايد آزمايش شناخت بيماری مناسب را انجام دھد .بعالوه ،اين نکته اھميت دارد که توجه
داشته باشيد آزمايش غربالگری نوزاد برای ھمه مشکالت پزشکی جدی آزمايش نمی کند.
نتيجه منفی در آزمايش غربالگری به معنی اينستکه خطر ابتالی کودک شما به يکی از اين بيماری ھا بسيار کم بوده و نيازی به
آزمايشات پيگيری وجود ندارد .نتيجه آزمايش غربالگری برای بيش از  99%کودکانی که تحت اين آزمايش قرار می گيرند منفی
خواھد بود.
نتيجه مثبت در آزمايش غربالگری به معنی اينستکه احتمال ابتالی کودک شما به يکی از اين بيماری ھا بيشتر بوده و نياز به
آزمايشات ديگری وجود دارد .نتيجه مثبت لزوما ً به معنی ابتالی کودک شما به بيماری نيست .تحت چنين شرايطی ،پزشکان
 (NSO) Newborn Screening Ontarioنوزاد شما را برای انجام آزمايشات پيگيری به متخصصين ارجاع خواھند داد .اگر
نتيجه آزمايش غربالگری در کودک شما مثبت باشد ،ارائه دھنده مراقبتھای درمانی شما ) (health care provider, HCPيا يک
متخصص با شما تماس خواھد گرفت.
ممکن است از شما خواسته شود که کودک خود را برای گرفتن دوباره نمونه آزمايش غربالگری بياوريد .چنين موقعيتی در موارد
زير پيش خواھد آمد:
 نمونه اول از کودک شما قبل از  24ساعت از زمان تولد گرفته شد خون به اندازه کافی گرفته نشد کيفيت نمونه قابل قبول نبودبيمارستان يا مامای شما در صورت نياز به گرفتن دوباره نمونه با شما تماس خواھد گرفت .اين نکته اھميت دارد که نمونه دوباره
ھرچه زودتر گرفته شود تا کودک شما از مزايای کامل آزمايش غربالگری نوزاد بھره مند شود .نياز به نمونه دوباره به اين معنی
نيست که کودک شما با مشکلی مواجه است.
نتايج برای بيمارستان يا  HCPکه آزمايش را انجام داده از طريق سيستم اطالعاتی آزمايشگاه ھای آنتاريو
) (Ontario Laboratories Information System, OLISتوسط پست يا به صورت الکترونيک ارسال می شود HCP .کودک
شما نيز ممکن است بتواند نتايج را از طريق  OLISدريافت کند NSO .نتايج را به طور مستقيم در اختيار والدين/قيم ھا قرار نمی
دھد.

آيا آزمايش غربالگری برای اين بيماری ھا مشکالت ديگری را شناسايی خواھد کرد؟
گاھی اوقات آزمايش غربالگری نشان می دھد که کودک مبتال به بيماری ديگری به غير از  29بيماری مورد نظر می باشد .اگر چنين
موردی شناسايی شود ،يک متخصص اين موضوع را با شما در ميان خواھد گذاشت.
آزمايش غربالگری برای بيماری سلول داسی شکل نيز ممکن است شناسايی کند که کودک شما حامل اين بيماری می باشد )نوع خفيف
نيز خوانده می شود( .کودکانی که حامل می باشند سالم بوده و به ھيچگونه مداوای پزشکی ويژه ای نياز ندارند .نتايج نوع حامل در
صورت درخواست موجود می باشند .اطالعات در مورد نحوه دسترسی به نتايج نوع حامل کودک شما در تارنمای  NSOموجود
بوده – يا از ارائه دھنده مراقبتھای درمانی کودک خود درخواست کنيد.

محافظت از محرمانگی و اسرار کودک شما
 NSOمتعھد شده است که ايمنی و محرمانگی نمونه خون و اطالعات کودک شما را با پيروی از مقرراتی که در قانون مربوط به
جمع آوری و استفاده از آن منظور شده حفظ کند .از اينگونه اطالعات می توان برای مراقبت درمانی ،تجزيه و تحليل ،تضمين کيفيت
و پژوھش استفاده کرد .اطالعات بھداشتی شخصی ) (Personal health information, PHIبا ارائه دھندگان مراقبتھای درمانی
که در آزمايش غربالگری و شناخت بيماری مشارکت دارند در ميان گذاشته می شود تا اطمينان حاصل شود که کودک شما مراقبت و
پيگيری مورد نياز را دريافت می کند PHI .ھمچنين با  OLISدر ميان گذاشته می شود .شما ممکن است مايل نباشيد که اين اطالعات
در ميان گذاشته شود که در اين صورت ،لطفا ً خواسته ھای خود را با  HCPخود در ميان گذاشته و/يا با  NSOتماس بگيريد.
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پس از خاتمه آزمايشات ،نمونه کودک شما به عنوان بخشی از پرونده پزشکی کودکتان در محل امنی نگھداری می شود .اين نمونه
برای  19سال نگھداری شده و سپس از بين برده می شود .دليل نگھداری نمونه ھا اينستکه اطمينان حاصل شود آزمايشات غربالگری
نوزاد به طور صحيح اجرا می شوند .اين موضوع می تواند برای کودک شما و ھمه کودکان در آنتاريو سودمند باشد .گاھی اوقات
پزشک کودک به نمونه وی در آينده نياز دارد تا آزمايشات بيشتری را انجام دھد .نگھداری نمونه بدين معناست که در صورت لزوم
موجود می باشد .برخی موارد احتمالی ديگر استفاده از نمونه ھای نگھداری شده عبارتند از :آزمايش توسط آزمايشگاه ھای ديگر به
درخواست شما ،تھيه و توليد آزمايشات  NSOجديد و بھبوديافته ،استفاده ھايی که برای آنھا دستور قانونی يا حکم دادگاه نياز است و
پژوھش تصويب شده توسط ھيئت پژوھش اخالقی .به طور کلی ،اطالعاتی که بتواند کودک شما را به نمونه خونی ربط بدھد تنھا در
صورتی در ميان گذاشته می شود که اجازه کتبی شما دريافت شده باشد يا نياز قانونی وجود داشته باشد.
اگر ترجيح می دھيد که نمونه کودک شما نگھداری نشود ،می توانيد از  NSOدرخواست کنيد تا نمونه را از بين ببرد يا آنرا در
اختيار شما قرار دھد .برای کسب اطالعات بيشتر لطفا ً با  NSOتماس بگيريد.

برای کسب اطالعات بيشتر
اگر ھرگونه سؤاالتی در مورد آزمايش غربالگری نوزاد در آنتاريو داريد ،لطفا ً با ارائه دھنده مراقبتھای درمانی خود صبحت کرده يا
مستقيما ً با  Newborn Screening Ontarioتماس بگيريد.
تارنما
www.newbornscreening.on.ca
تلفن
شماره رايگان1-877-NBS-8330 :
)(1-877-627-8330
 8:00صبح تا  16:00بعدازظھر
ايميل
NewbornScreening@cheo.on.ca
نشانی
Newborn Screening Ontario
Children’s Hospital of Eastern Ontario
415 Smyth Road
Ottawa, Ontario K1H 8M8
تويتر
@NBS_Ontario
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