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برنامج فحص األطفال حديثي الوالدة من خالل عينات الدم يف والية غرب اسرتاليا

WA Newborn Bloodspot Screening Program

ِ
مولودك الجديد للكشف عن حاالت وراثية
فحص
يت ُّم فحص جميع األطفال عند الوالدة للتأكُّد من أ َّن كل يشء عىل ما يرام .إ َّن فحص الدم لحديثي الوالدة هو جزء من هذه الفحوصات
الصح ّية الروتين ّية.

ما هي أهم ّية فحص الدم لحديثي الوالدة؟
مهم لطفلك ميكنه
يُع ُّد فحص الدم لحديثي الوالدة  -الذي يشار إليه غال ًبا باسم فحص “غوثري” أو “وخز الكعب” ً -
فحصا صح ًيا ًّ
املساعدة يف اكتشاف حاالت مرضيّة وراثيّة خطرية قد ال تكون واضحة عند الوالدة.
ِ
طفلك بحاالت مرض ّية قبل أن ميرض ،ويف مرحلة مبكرة بحيث ميكن للعالج أن يحدث فرقًا.
ميكن أن يكشف الفحص عن إصابة
يولد واحد من بني  ١٠٠٠طفل مصابًا بإحدى هذه الحاالت ولكن معظم األطفال املصابني يبدون بص ّحة جيّدة وال تظهر عليهم أي عالمات
مبكّرة للمرض الكامن .وإذا مل يتم عالجها يف وقت مبكّر ،ميكن أن تس ّبب هذه الحاالت إعاقة جسدية و/أو ذهنية دامئة – وحتى الوفاة.
ِ
طفلك يف خطر  -فمعظم األطفال الذين يعانون
ليس من الرضوري أن يكون لدى عائلتك تاريخ من اإلصابة بهذه الحاالت املرض ّية ليكون
رس ال توجد فيها هذه الحاالت.
من هذه املشاكل الصح ّية يولدون يف أ ٍ
ِ
ِ
موافقتك عىل إجراء الفحص ،وبإمكانهام اإلجابة
طبيبك أو القابلة
يوىص بش َّدة بإجراء فحص الدم لجميع األطفال حديثي الوالدة .سيطلب
عىل أي أسئلة أخرى قد تكون ِ
لديك حول الربنامج.
يتم إجراء الفحص م ّجانًا لجميع األطفال ،ويُعترب الفحص جز ًءا روتين ًيا من رعاية األطفال حديثي الوالدة يف أسرتاليا منذ أكرث من  50عا ًما.
كل عام بإحدى الحاالت املرضيّة يف والية غرب أسرتاليا.
طفل َّ
وهو حاليًّا يكشف عن إصابة حوايل ً ٣٥

ما الذي ينطوي عليه الفحص؟
الفحص هو إجراء بسيط يت ُّم عا ًدة بعد مرور  ٤٨إىل  ٧٢ساعة عىل والدة الطفل .تقوم القابلة أو املم ِّرضة بأخذ عينة من الدم من كعب
تجف يت ُّم إرسال البطاقة للتحليل يف مختربات الوالية.PathWest ،
طفلك ،ثم تضعها عىل بطاقة من الورق النشّ اف ،وحني ّ
غادرت املستشفى يف وقت مبكّرِ ،
ِ
عليك إجراء الرتتيبات الالزمة مع القابلة حتى يت َّم فحص طفلك.
إذا متت الوالدة يف املنزل أو
ملاذا قد يحتاج طفيل إىل الخضوع للفحص مجد ًدا؟
عادة ما يكون السبب يف تكرار الفحص وجود مشكلة يف جمع العيّنة األوىل أو ألن الفحص مل ِ
يعط نتيجة واضحة.
طلب إعادة الفحص ال يعني بالرضورة أن طفلك يعاين من مشكلة صح ّية (معظم الذين يحتاجون إىل إعادة الفحص ال يعانون من أي
مشكلة) ولكن من املهم أن تقومي برتتيب موعد إلعادة الفحص بأرسع ما ميكن.

متى أحصل عىل النتائج؟
إذا كانت نتائج الفحص طبيع ّية ،لن يتم االتصال ِ
بك فورا ً .سوف ترسل النتائج إىل القابلة أو إىل املستشفى الذي متت فيه الوالدة.
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ِ
إذا أظهر الفحص نتيجة غري طبيعيّة ،سيتم االتصال ِ
وطفلك إىل طبيب اختصايص .سيناقش الطبيب
بك عىل الفور وتتم إحالتك أنت
تشخييص.
االختصايص النتائج معك ويقوم بالرتتيبات إلجراء فحص
ّ

هل النتيجة غري الطبيع ّية تعني أنَّ طفيل يعاين من حالة مرض ّية؟
ِ
تقص .وعليه ،فإنه
ظهور نتيجة غري طبيع ّية ليس تأكي ًدا عىل أ َّن
طفلك يعاين من حالة مرض ّية .ففحص الدم لحديثي الوالدة هو فحص ّ
يح ّدد األطفال األكرث عرضة لخطر اإلصابة مبشاكل صحيّة.
ِ
طفلك يعاين من حالة ما .يجب إجراء هذا الفحص
فحصا تشخيص ًيا وفحص من قبل طبيب اختصايص لتحديد ما إذا كان
سيتطلب األمر ً
اإلضايف يف أقرب وقت ممكن ليتم البدء بالعالج يف أقرب وقت أيضً ا إذا كان هناك حاجة لذلك.

ماذا يحدث لبطاقات فحص الدم؟
ِ
ميكنك
بعد الفحص ،يتم االحتفاظ ببطاقات فحص الدم بشكل آمن يف مق ّر  Nedlandsالتابع لرشكة  PathWestمل ّدة عامني قبل إتالفها.
ِ
طفلك.
تقديم طلب خطي إىل  PathWestالستعادة بطاقة
أثناء فرتة التخزين ،قد تُستخدم البطاقة ملراجعة نتائج طفلك أو إلجراء فحوصات إضافيّة إذا تعرض طفلك للمرض .قد ت ُستخدم أيضً ا
لتحسني برنامج فحص حديثي الوالدة أو لتطوير فحوصات جديدة يف والية غرب اسرتاليا .يف هذه الحاالت ستت ُّم أ ّو ًل إزالة املعلومات
الشخصيّة لطفلك.
ِ
ال ميكن استخدام البطاقة بأي طريقة أخرى دون الحصول عىل موافقة خط ّية ِ
طفلك أو من سلطة قانونية مثل
الويص عىل
منك أو من
ّ
رسية جميع
املحكمة .يحمي قانون الخصوصية  Commonwealth Privacy Legislationوسياسات املستشفيات ومختربات ّ PathWest
املعلومات املتعلّقة باألطفال الرضَّ ع ونتائج فحوصاتهم.

محدودية الفحص
تؤكّد آليات ضامن الجودة أ ّن الفحص متاح لجميع األطفال املولودين يف غرب أسرتاليا من خالل برنامج فحص الدم لحديثي الوالدة وبأن
النتائج صحيحة.
لقد ثبت أن فحص حديثي الوالدة هو فحص موثوق ،ولكن كام هو الحال مع أي فحص يجرى يف مخترب ،قد يحدث أن تأيت النتيجة
خاطئة .لهذا السبب ال ينبغي أب ًدا االعتامد عىل الفحص فقط الستبعاد احتامل إصابة طفل بحالة ما.
ِ
إذا كان ِ
طفلك يعاين من مشكلة صح ّية ،فيجب عليك متابعة األمر عىل الفور.
لديك أي شك أن
فحص الكشف عن التليُّف الكييس ،عىل سبيل املثال ،يكتشف  ٩٥يف املائة فقط من األطفال املصابني بهذه الحالة .وقد يكشف الفحص
عن عدد صغري من األطفال األص ّحاء الذين يحملون جني التل ُّيف الكييس.

ما هي الحاالت التي يكتشفها الفحص؟
هناك  ٢٥حالة مرضيّة يكشفها الفحص ،وأكرثها شيو ًعا هي:
قصور الغدّ ة الدرق ّية الخَلقي الذي يس ّببه نقص هرمون الغ ّدة الدرق ّية وهي حالة ميكن أن تؤدي إىل ضعف النم ّو واإلعاقة الذهن ّية .إذا
تم تشخيصها مبك ًرا وتم عالجها بأقراص هرمون الغدّ ة الدرق ّية ،فسوف ينمو الطفل ويتط ّور بشكل طبيعي.
َّ
الجاالكتوز يف الدم (الجالكتوزمييا) يحدث عندما ال يستطيع الطفل هضم مك ّون السكر يف الحليب ،املعروف باسم الجاالكتوز .وهي حالة
لنظام غذايئ خاص خا ٍل
مم يه ّدد حياة الطفل يف غضون أسبوع من الوالدة .ميكن أن يساعد اتباع ٍ
ميكن أن تس ّبب رض ًرا للدماغ والكبد ّ
من الحليب يف منع حدوث هذه املشاكل.
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التل ُّيف الكييس وهي حالة تنجم عن خلل يف الجني ينتج عنه مخاط لزج يف الرئتني واألمعاء .هناك عالجات معتمدة ميكن أن تساعد يف
منع ضعف النم ّو والتهابات الصدر وقرص العمر.
اضطرابات األحامض األمين ّية (مثل بيلة الفينيل كيتون) تنتج عن عدم قدرة الطفل عىل هضم األحامض األمينيّة .ميكن أن يساعد العالج
خاصة ومك ّمالت غذائية يف الوقاية من اإلعاقة الذهن ّية ونوبات الرصع وتلف األعضاء واملضاعفات التي ته ّدد الحياة.
باتباع أنظمة غذائية ّ
اضطرابات أكسدة األحامض الدهن ّية تحدث عندما يكون الطفل غري قادر عىل تحويل الدهون إىل طاقة .ميكن أن يؤ ّدي العالج باتباع
نظام غذا ّيئ قليل الدهون وتناول املك ّمالت الغذائية وتج ُّنب الصيام إىل منع انخفاض نسبة السكر يف الدم واملضاعفات التي ته ّدد الحياة.
اضطرابات األحامض العضويّة تحدث عندما يكون الطفل غري قادر عىل تحويل األحامض األمين ّية إىل طاقة .ميكن أن يؤ ّدي العالج باتّباع
نظام غذايئ منخفض الربوتني وتناول املك ّمالت إىل منع القيء والنوبات واملضاعفات التي ته ّدد الحياة.
قد يتم إضافة املزيد من الحاالت املرض ّية إىل برنامج فحص حديثي الوالدة يف والية غرب اسرتاليا  WA Newborn Bloodspotيف
املستقبل.
ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات حول فحص حديثي الوالدة من:
• HealthyWA website
• طبيبك أو القابلة
• برنامج فحص الدم لحديثي الوالدة يف والية غرب اسرتاليا
• مختربات  PathWestالطبية يف والية غرب اسرتاليا
PP Block, QEII Medical Centre
Verdun Street
NEDLANDS WA 6009
هاتف(08) 6383 4171 :
بريد إلكرتوينwanbs@health.wa.gov.au :
للحصول عىل كُتيب مرتجم ،يرجى زيارة موقع HealthyWA website
إذا ِ
كنت بحاجة إىل مساعدة يف ترجمة املعلومات املوجودة عىل هذه املواقع ،اتصيل بخدمة الرتجمة الخطية والشفوية Translating and Interpreting
 Serviceعىل الرقم . 131 450
من إنتاج برنامج فحص الدم لحديثي الوالدة يف والية غرب اسرتاليا  WA Newborn Bloodspot Screeningمبساعدة مكتب علم جينومات صحة السكان
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حقوق الطبع والنرش لهذه املادة مكتسبة يف والية غرب أسرتاليا ما مل يُذكر خالف ذلك .ال يجوز إعادة إنتاج أو إعادة استخدام أي جزء منها ألي أغراض عىل
الخاصة أو البحث أو النقد أو املراجعة ،كام هو مسموح مبوجب أحكام
اإلطالق دون إذن كتايب من والية غرب أسرتاليا باستثناء استخدامها ألغراض الدراسة
ّ
قانون حقوق الطبع والنرش لعام .١٩٦٨
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