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я 





 

 я

 

છે . મોટા ભાગના બાળકો જમ સમયે ભલે તં2ુર+ત દ* ખાતા હોય, પણ જો તેઓને કોઇ એવો રોગ હોય ની જલદ પરખ કરને સારવાર
કરવામાં આવે નહ7, તો તેઓને ગંભીર 8બમાર થઇ શકવા ું જોખમ હોય છે . તમારા બાળકના 9વનની ઉ;મ શ<આત કરવા માટ* , તમારા
નવત િશુ ું – અને ઓટા=રયોમાં જમેલા અય દર* ક નવત િશુ ું – ઓછામાં ઓછા ૨૯ રોગો માટ* પરણ કરવામાં આવે છે . જો ક* ,
આ રોગો જવ@લે જ જોવા મળે છે , પણ સાA ૂ=હકપણે, આ રોગો દર વરસે ઓટા=રયોમાં જમનારા ૧,૪૦,૦૦૦ બાળકોમાંથી લગભગ ૨૦૦
બાળકોને અસર કર* છે . આ પરણનો AુFય હ*G ુ જલદ પરખ કરવા માટ* નો છે – થી કરને સારવાર જલદ શ< કર શકાય અને વHુ સાું
+વા+,ય પામી શકાય.
નવત િશુ રોગ પરણ ફર9યાત નથી. દર* ક બાળક માટ* ની કાળ9નો આ JમાણK ૂત માનદં ડ ગણાય છે અને એની ખા+સી ભલામણ
કરવામાં આવે છે . તમારા બાળક ું નવત િશુ રોગ પરણ કરાવવાનો +વીકાર અથવા અ+વીકાર કરવાનો તમને અિધકાર છે . તમે
+વા+,ય સંભાળ N ૂર પાડનાર કોઇ OયPQત સાથે આ િનણRય િવશે ચચાR કર શકો છો. વહ*લી તક* આ 8બમારઓ ધરાવતા બાળકોની પરખ
કરને ગંભીર, લાંબી +વા+,ય સમ+યાઓ અટકાવવા માટ* ની એક માT રત, નવત િશુ રોગ પરણ જ છે .
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રોગ પરણ કરવા માટ* , તમારા બાળકના શરરમાંથી થોડા લોહનો નA ૂનો લેવામાં આવે છે . મોટ* ભાગે જમના ૨૪ – ૭૨ કલાકની વVચે,
એડમાં એક નાનકડ સોય ભWકને, એક ખાસ કાગળના કાડR પર લોહ A ૂકને, આ કરવામાં આવે છે . તમને એક મા=હતીપT આપવામાં
આવશે, ના મથાળે એક સંદભR Xમાંક હશે. આ Xમાંકનો ઉપયોગ તમારા બાળકના લોહના નA ૂના સાથે સાંકળવા માટ* થઇ શકશે. -યાર પછ
આ નA ૂનાને તપાસ માટ* YુબોનR +XિનZગ ઓટા=રયો (NSO) માં મોકલવામાં આવે છે , [યાં એ ું નીચે Aુજબના જવ@લે જ થનારા ૨૯ રોગો
માટ* પરણ કરવામાં આવે છે :
•

ચયાપચયની તકલીફ

•

ુ નની તકલીફ
\ત:]ાવી સમGલ

•

િસકલ સેલ =ડઝીસ (એસસીડ)

•

િસ+ટક ફાયaોિસસ (સીએફ)

•

િસવીયર કbબાઇડ ઇbYુન ડ*=ફિશયસી (એસસીઆઇડ)

NSO ની વેબસાઇટ www.newbornscreening.on.ca પર રોગોની સંN ૂણR c ૂ8ચ ઉપલdધ છે .
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તમે તાતરમાં જ માતા–િપતા બયા છો અથવા તો બાળકના આગમનની રાહ &ુ ઓ છો, માટ* તમારા બાળક ું +વા+,ય તમારા માટ* મહ-વ ું
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રોગ પરણના પ=રણામો માT એટeું જ દશાRવશે ક* તમારા બાળકને વHુ ક* ઓfં જોખમ છે , આ કોઇ રોગ છે ક* નહ7 એના માટ* ના પરણ
( ‘િનદાન’ પરણ તરક* પણ ઓળખાય છે ) નથી. iાર* ય પણ જો તમારા બાળકને કોઇ રોગના લણો જણાય તો તમારા બાળકના
ડોQટર* યોjય િનદાન–પરણ કરવા જોઇએ. સાથે સાથે, એ પણ યાદ રાખkું જ<ર છે ક* નવત િશુ રોગ પરણમાં કંઇ બધા જ ગંભીર
રોગોની સમ+યા માટ* ના પરણ થઇ જતા નથી.
રોગ પરણ ું નકારા-મક પ=રણામ આવે તો એનો અથR એ થાય છે ક* , તમારા બાળકને એ રોગોમાંથી એકાદ રોગ થવા ું જોખમ ઓfં છે
અને -યાર બાદ એને લગતા અય પરણ કરવાની જ<ર નથી. ટલા બાળકો ું પરણ કરવામાં આવે છે , એમાંથી ૯૯ % કરતાં વHુ
બાળકો ું પ=રણામ નકારા-મક આવG ું હોય છે .
રોગ પરણ ું હકારા-મક પ=રણામ આવે તો એનો અથR એ થાય છે ક* , તમારા બાળકને એ રોગોમાંથી એકાદ રોગ થવા ું જોખમ વધાર* છે
અને -યાર બાદ એને લગતા અય પરણ કરવાની જ<ર છે . એનો અથR એ નથી ક* તમારા બાળકને ચોmસપણે કોઇક રોગ છે . આ =ક+સામાં,
YુબોનR +XિનZગ ઓટા=રયો (NSO) ના ડોQટરો તમારા બાળક ું નામ વHુ આગળના પરણ માટ* િનnણાંત ડોQટરોને આપશે. જો તમારા
બાળકના રોગ પરણ ું હકારા-મક પ=રણામ આવે તો, તમારા +વા+,યસંભાળ લેનાર OયPQત (HCP) અથવા કોઇ િનnણાંત ડોQટર તમારો
સંપકR કરશે.
રોગ પરણ માટ* ફર વાર નA ૂનો લેવા માટ* કદાચ તમને તમારા બાળકને પાછા લઇ આવવા ું કહ*વામાં આવી શક* છે . આ નીચે Aુજબના
કારણોસર થઇ શક* છે :
– તમારા બાળકની oમર ૨૪ કલાકની થાય એ પહ*લાં જો એનો પહ*લો નA ૂનો લેવામાં આOયો હોય
– N ૂરG ું લોહ ન લેવામાં આOYું હોય
– એ નA ૂનાની pુણવ;ા નબળ હોય
જો ફર વાર નA ૂનો લેવાની જ<ર હશે તો, તમાર હોP+પટલ અથવા િમડવાઇફ તમારો સંપકR કરશે. બી9 વારનો નA ૂનો મ બને એમ જલદ
લેવામાં આવે એ જ<ર છે , થી કરને તમારા બાળકને નવત િશુ રોગ પરણનો સંN ૂણR ફાયદો મળ શક* . ફર વાર નA ૂનો લેવાની
જ<ર પડ* એનો અથR એવો નથી થતો ક* તમારા બાળકને કંઇક તકલીફ છે .
 હોP+પટલ અથવા HCP એ આ પરણ કYુq હોય, એને આના પ=રણામ ટપાલ rારા અથવા ઓટા=રયો લેબોર* ટર ઇફમsશન િસ+ટમ
(OLIS) વડ* ઇલેQtોિનકલી મોકલવામાં આવે છે . તમારા બાળકના HCP પણ OLIS વડ* આ પ=રણામો મેળવી શક* છે . NSO તરફથી સીધા જ
માતા–િપતા/વાલીઓને પ=રણામો અપાતા નથી.

ુ ં આ રોગો માટ*ના પરણમાંથી કંઇ બી&ુ ં ણવા મળે છે ?
કોઇક વાર આ રોગ પરણ દશાRવે છે ક* બાળકને પેલા ૨૯ રોગો કરતાં કોઇ અય રોગ છે . જો આkું કંઇક ખબર પડ* તો, કોઇ િનnણાંત
ડોQટર એ િવશે તમાર સાથે વાત કરશે.
િસકલ સેલ =ડઝીસ માટ* ના પરણમાં, જો તમાું બાળક એ ું વાહક ( લણ તરક* પણ ઓળખાય છે ) હોય તો, એની પણ ણ થઇ શક*
છે .  બાળકો એના વાહક હોય છે , તેઓ તં2ુર+ત હોય છે અને તેઓને કોઇ ખાસ સારવારની જ<ર હોતી નથી. િવનંતી કરવાથી વાહક
િવશેના પ=રણામ મળ શક* છે . તમારા બાળકના વાહક હોવા િવશેના પ=રણામ કઇ રતે મેળવવા, એ િવશેની મા=હતી NSO ની વેબસાઇટ પર
છે – અથવા, તમારા બાળકની +વા+,યસંભાળ લેનાર OયPQતને N ૂછો.
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તમારા બાળકના લોહનો નA ૂનો અને મા=હતીને cુર8ત અને ખાનગી રાખવા માટ* , એના સંwહ અને ઉપયોગ માટ* ના કાયદામાં  િનયમો
ઘડવામાં આOયા છે , એ ું પાલન કરવા માટ* NSO ક=ટબyધ છે . એનો ઉપયોગ +વા+,યસંભાળ, N ૃ,થકરણ, pુણવ;ાની ખાતર અને શોધખોળ
માટ* કર શકાય છે . તમારા બાળકને સારસંભાળ અને -યાર પછની કાયRવાહની  જ<ર પડ* એ N ૂર પાડવાની ખાતર કરવા માટ* , નવત
િશુ રોગ પરણમાં અને િનદાન સાથે સંકળાયેલ +વા+,યસંભાળ લેનાર OયPQતઓને – પસRનલ હ*@થ ઇફમsશન (PHI) – +વા+,યને લગતી
OયPQતગત મા=હતી – N ૂર પાડવામાં આવે છે . OLIS ને પણ PHI N ૂર પાડવામાં આવે છે . તમાર* કદાચ જો આ મા=હતી કોઇને ન આપવી
હોય તો, તમારા HCP ને તમાર ઇVછા જણાવો અને/અથવા NSO નો સંપકR કરો.
પરણ N ૂું થઇ ગયા પછ, તમારા બાળકના મે=ડકલ =રપોટR ના ભાગ<પે લોહનો નA ૂનો એક સલામત જjયાએ સંwહવામાં આવે છે . એને
૧૯ વષR cુધી સંwહવામાં આવે છે અને પછ એનો નાશ કરવામાં આવે છે . નવત િશુ રોગ પરણ બરાબર કામ આપી ર|ા છે , એની
ખાતર કરવા માટ* નA ૂનાઓ સંwહવામાં આવે છે . આનાથી તમારા બાળકને અને ઓટા=રયોના બધા જ બાળકોને ફાયદો થાય છે . ભિવnયમાં
કોઇક વાર તમારા બાળકના ડોQટરને વધારાના પરણો કરાવવા માટ* એના લોહના નA ૂનાની જ<ર પડ* છે . સંwહ કરવાનો અથR જ એ છે ક* ,
જ<ર પડ* -યાર* એ મેળવી શકાય. સંwહાયેલા નA ૂનાઓના અય ઉપયોગોમાં, તમાર િવનંતી Aુજબ અય Jયોગશાળાઓમાં પરણ, નવા
અને વHુ સારા NSO નો િવકાસ, કાયદ* સર ું વોરટ અથવા કોટR ના }ક
ુ મ વડ* કરવામાં આવતા ઉપયોગો, અને શોધખોળના નીિતશા~ના બોડR
rારા મં&ૂર થયેલી શોધખોળોના સમાવેશ થઇ શક* છે . જો તમે લે8ખત મં&ૂર આપી હોય અથવા જો કાયદ* સર એને જ<ર ગણવામાં આOYું
હોય, તો જ સામાય રતે, તમારા બાળક અને એના લોહના ટપાંના નA ૂનાને સાંકળતી મા=હતી આપવામાં આવે છે .
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ઓટા=રયોમાં નવત િશુના રોગ પરણ િવશે જો તમાર* વHુ સવાલ કરવા હોય તો તમારા +વા+,યની સંભાળ લેનાર OયPQત સાથે વાત
કરો અથવા YુબોનR +XિનZગ ઓટા=રયોનો સીધો સંપકR કરો.
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