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اگر آپ نومولود بچے کے والدين ہيں يا آپ کے ہاں بچے کی پيدائش متوقع ہے تو نوزائيده بچے کی صحت آپ کے ليے اہم ہے۔ اگرچہ زياده
تر بچے پيدائش کے وقت صحت مند لگتے ہيں ،ليکن ان ميں صحت کے سنگين مسائل ہونے کا خطره ہوتا ہے اگر انہيں کوئی ايسی بيماری
ہو جس کا جلدی پتہ نہيں چال اورعالج شروع نہيں کيا گيا۔ آپ کے بچے کو زندگی ميں بہترين آغاز دينے کے ليے ،آپ کے نوزائيده بچے
اور اونٹاريو ميں پيدا ہونے والے ہر بچے کو کم از کم  29بيماريوں کی سکريننگ کی پيش کش کی جائے گی۔ اگرچہ يہ بيمارياں بہت عام
نہيں ہيں اور گروپ کے طور پر يہ اونٹاريو ميں پيدا ہونے والے تقريبا  140,000بچوں ميں سے  200کو متاثر کرتی ہيں۔ سکريننگ کا
مقصد جلد تشخيص کرنا ہے تاکہ عالج جلد شروع کيا جا سکے اور بہتر صحت کو حاصل کيا جا سکے۔
Newborn Screeningالزمی نہيں ہے۔ يہ ہر بچے کے ليے ديکھ بھال کا معيار سمجھی جاتی ہے اور اسے بہت زياده تجويز کيا جاتا ہے۔
آپ اپنے بچے کے ليے نيو بورن سکريننگ قبول کرنے يا مسترد کرنے کا حق رکھتے ہيں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس فيصلے کے بارے ميں
ہيلتھ کيئر پروائڈر سے مشوره کرنا چاہيں۔ Newborn Screeningواحد طريقہ ہے جس سے يہ بيمارياں رکھنے والے بچوں کی شناخت
اتنی جلدی ہو سکتی ہے کہ سنگين اور طويل المعياد مسائل سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے۔

ايک چھوٹا ٹيسٹ بڑے نتائج ديتا ہے
سکريننگ کا ٹيسٹ کرنے کے ليے آپ کے بچے سے خون کا ايک چھوٹا نمونہ ليا جاتا ہے۔ يہ عام طور پر پيدائش کے 24سے 72گھٹنوں
کے اندر ليا جاتا ہے اور ايڑی ميں سوئی چبھو کر خون کو خصوصی کاغذ کے کارڈ پر رکھا جاتا ہے۔ آپ کو ايک معلوماتی خط ديا جائے
گا جس ميں اوپر ايک ريفرنس نمبر لکھا ہو گا۔ اس نمبر کو آپ کے بچے کے خون کے نمونے سے جوڑنے کے ليے استعمال کيا جاتا ہے۔
پھر اس نمونے کو نيوبورن سکريننگ اونٹاريو ) (NSOبھيج ديا جاتا ہے جہاں اسے  29ناياب بيماريوں کے ليے ٹيسٹ کيا جاتا ہے جن ميں
شامل ہيں:
•
•
•
•
•

ميٹابولک بيمارياں
اينڈوکرائن بيمارياں
سکل سيل ڈزيز )ايس سی ڈی(
سيسٹک فائبروسز )سی ايف(
سويئر کمبائنڈ اميون ڈيفيشينسی )ايس سی آئی ڈی(
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سکريننگ کے نتائج :زياده خطره اور کم خطره
سکريننگ کے نتائج سے پتہ چلے گا کہ آيا آپ کا بچہ بيماريوں کے ليے زياده خطره رکھتا ہے يا کم خطره ،مگر يہ ہاں يا نہيں کے ٹيسٹ
نہيں ہوتے )جنہيں تشخيصی ٹيسٹ بھی کہا جاتا ہے(۔ اگر آپ کے بچے ميں کبھی بھی بيماری کی عالمات پيدا ہو جائيں تو آپ کے ڈاکٹر کو
مناسب تشخيصی ٹيسٹ کرنے چاہيں۔ اس کے ساتھ ہی ،يہ بات ياد رکھنا ضروری ہے کہ Newborn Screeningتمام سنگين طبی مسائل
کے ليے ٹيسٹ نہيں کرتی ہے۔
سکرين نيگيٹيو نتيجہ کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے ميں اس بيماری کا امکان بہت کم ہے اور اس کے ليے فالو اپ ٹيسٹ کرنے کی
ضرورت نہيں ہے۔ سکرين کيے جانے والے بچوں ميں سے  99فيصد کے سکريننگ نتائج منفی ہوتے ہيں۔
سکرين پازيٹيو نتيجہ کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے ميں ان بمياريوں کا شکار ہونے کے امکانات زياده ہيں۔ ضروری نہيں کہ اس کا مطلب
يہ ہے کہ آپ کے بچے کو بيماری ہے۔ اس صورت ميں ،نيوبورن سکريننگ اونٹاريو ) (NSOکے ڈاکٹر آپ کے بچے کو فالو اپ کے
ليے کسی اسپيشلسٹ کے پاس بھيجيں گے۔ اگر آپ کے بچے کا سکرين پازيٹيو ہے تو آپ سے آپ کا ہيلتھ کيئر پروائڈر ) (HCPيا
سپيشلسٹ رابطہ کرے گا۔
ہو سکتا ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ اپنے بچے کو دوباره سکريننگ کے ليے نمونہ دينے کے ليے الئيں۔ يہ اس وقت ہو گا اگر:
-

پہال نمونہ آپ کے بچے کی عمر کے چوبيس گھنٹے ہونے سے پہلے ليا گيا ہو

-

کافی مقدار ميں خون نہيں ليا گيا

-

نمونے کا معيار ناقص تھا

آپ کا ہسپتال يا مڈوائف آپ سے رابطہ کرے گی اگر دوباره سے نمونہ لينے کی ضرورت ہو گی۔ يہ بات اہم ہے کہ دوباره سے نمونہ جس
قدر جلدی ہو لے ليا جائے تاکہ آپ کا بچہ نيو بوارن سکريننگ سے مکمل فائده اٹھا سکے۔ دوباره سے نمونہ لينے کا مطلب يہ نہيں ہے کہ
آپ کے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔
اونٹاريو ليبارٹريز انفرميشن سسٹم ) (OLISکے ذريعے نتائج ڈاک يا اليکٹرانک طريقے سے اس ہسپتال يا ايچ سی پی کو جائيں گے جس
نے يہ ٹيسٹ کيا ہو گا۔ آپ کے بچے کا  HCPبھی ہو سکتا ہے کہ  OLISسے نتائج حاصل کر سکے۔  NSOبراه راست والدين
سرپرستوں کو نتائج جاری نہيں کرتا۔

کيا ان بيماريوں کی سکريننگ سے کچھ اور بھی پتہ چل سکتا ہے؟
بعض اوقات سکريننگ سے يہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو ان  29بيماريوں کے عالوه کوئی دوسری بيماری ہے۔ اگر ايسی کسی بات
کا پتہ چلے تو ايک ماہر آپ کے ساتھ اس بارے ميں بات کرے گا۔
سکل سيل ڈيزيز کی سکريننگ سے يہ پتہ بھی چل سکتا ہے کہ آيا آپ کا بچہ کيرير ہے )جسے ٹريٹ بھی کہا جاتا ہے(۔ جو بچے کيرير
ہوتے ہيں وه صحت مند ہوتے ہيں اور انہيں کسی عالج کی ضرورت نہيں ہوتی۔ کيرير کے نتائج درخواست پر مہيا کيے جاتے ہيں۔ کيرير
کے نتائج حاصل کرنے کے بارے ميں معلومات  NSOکی ويب سائٹ پر موجود ہيں يا پھر اپنے بچے کے ڈاکٹر سے اس بارے ميں
پوچھيں۔

آپ کے بچے کی پرائيويسی اور رازداری کی حفاظت
 NSOآپ کے بچے کے خون کے نمونے اور معلومات کو محفوظ اور رازداری ميں رکھنے کا عزم رکھتا ہے اور اس سلسلے ميں انہيں
اکٹھا کرنے اور استعمال کرنے کے بارے ميں قانون ميں طے شده قواعد پر عمل کرتا ہے۔ انہيں صحت عامہ ،تجزيے ،معيار کو يقينی بنانے
اور تحقيق کے ليے استعمال کيا جاتا ہے۔ پرسنل ہيلتھ انفرميشن ) (PHIکو نيو باورن سکريننگ اور تفتيش ميں شامل طبی عملے کے ارکان
کے درميان سانجھا کيا جاتا ہے تاکہ بچہ وه ديکھ بھال حاصل کر سکے جس کی اسے ضرورت ہے۔  PHIکو  OLISکے ساتھ بھی
سانجھا کيا جاتا ہے۔ اگر آپ ان معلومات کو سانجھا نہيں کرنا چاہتے تو ايسی صورت ميں براه مہربانی اپنے  HCPکو آگاه کريں يا NSO
سے رابطہ کريں۔
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ٹيسٹ کے مکمل ہو جانے کے بعد ،آپ کے بچے کا نمونہ اس کے طبی ريکارڈ ميں رکھا جاتا ہے۔ يہ ايک محفوظ اداره ہے اور اسے 19
سال تک محفوظ رکھا جاتا ہے اور پھر ضائع کر ديا جاتا ہے۔ نمونوں کو اس ليے محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ اس بات کو يقينی بنايا جا سکے
کہ Newborn Screeningٹيسٹ درست طريقے سے کام کر رہے ہيں۔ اس سے آپ کے بچے اور اونٹاريو ميں سارے بچوں کو مستقبل ميں
فائده پہنچ سکتا ہے۔ بعض اوقات بچے کا ڈاکٹر مزيد ٹيسٹ کرنا چاہتا ہے۔ نمونے کو محفوظ کرنے کا مطلب ہے کہ يہ ضرورت کے وقت
دستياب ہو گا۔ محفوظ کيے جانے والے نمونوں کے دوسرے ممکنہ استعماالت ميں آپ کی درخواست پر کسی اور ليباٹری سے ٹيسٹ کروانا،
نئے اور زياده بہتر  NSOٹيسٹ تيار کرنا ،کوئی ايسا استعمال جس کے ليے قانونی وارنٹ يا عدالت نے حکم ديا ہو اور ريسرچ اخالقيات
بورڈ کی طرف سے اجازت شده تحقيق کے ليے استعمال کرنا شامل ہيں۔ عمومی طور پر ،معلومات جو آپ کے بچے کو خون کے دھبے
کے نمونے سے جوڑتی ہيں اگر آپ تحريری تور پر اس کی اجازت ديں يا قانون کے تحت اس کی ضرورت ہو۔
اگر آپ چاہتے ہيں کہ آپ کے بچے کا نمونہ محفوظ نہ کيا جائے تو آپ  NSOسے نمونے کو ضائع کر دينے يا آپ کو جاری کر دينے کا
کہہ سکتے ہيں۔ مزيد معلومات کے ليے براه مہربانی اين ايس او سے رابطہ کريں۔

مزيد معلومات کے ليے
اگر اونٹاريو ميں Newborn Screeningکے بارے ميں آپ کے ذہن ميں سواالت ہيں تو براه مہربانی اپنے ڈاکٹر سے بات کريں يا نيو بورن
سکريننگ اونٹاريو سے براه راست رابطہ کريں۔

ويب سائٹ
www.newbornscreening.on.ca
فون
Toll Free: 1-877-NBS-8330
)(1-877-627-8330
صبح  8:00سے شام 16:00
ای ميل
NewbornScreening@cheo.on.ca
ڈاک
Newborn Screening Ontario
Children’s Hospital of Eastern Ontario
415 Smyth Road
Ottawa, Ontario K1H 8M8
ٹوئٹر
@NBS_Ontario
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