
نتیجۀ منفی چیست؟
وقتی نتیجه بررسی عمومی منفی بود یعنی نوزاد شام  هیچیک از 

ناجوری های مورد بررسی عمومی را ندارد. تنها در موارد بسیار نادر ، 
ممکن است نتیجه به غلط منفی و نوزاد سامل نشان داده شود ولی بعد 

عالئم یکی از این ناجوری ها را پیدا کند. این مورد یک در 100,000  
ممکن است پیش آید.

نتیجه مثبت چیست؟
یک نتیجه بررسی عمومی مثبت  لزوماً به این معنی نیست که نوزاد 

شام یک ناجوری بخصوصی دارد.  بررسی نوزادان، آنهایی را شناسایی می 
مناید که در معرض “احتامل خطر” بیشرتی برای یک ناجوری هستند. از 
نوزادانی که نتیجه بررسی عمومی آنان مثبت است، منونه های بیشرتی 

گرفته می شود. اگر بررسی های عمومی بعدی هم مثبت بود، نوزاد شام 
به یک متخصص ارجاع خواهد شد.

DNA - ِامتحان دی اِن ا
بررسی عمومی با اندکی از خون نوزاد بشمول تست های بیوکیمیاوی 
است و تست دی اِن اِ نیست. لیکن،  نزدیک به یک فیصد از نوزادان  

از تِست بیوکیمیاوی  ممکن است نشان دهند که خطر سیستیک 
فایربوزیس - cystic fibrosis یا ناجوری اکسایش تیزاب چرب دارند که  

در این صورت آن ها را تست دی اِن اِ می منایند. در هیچیک از منونه 
های دیگر تست دی اِن اِ انجام منی شود.

انجام بررسی عمومی دیر تر
اگر انتخاب شام این بود که نوزاد شام بررسی عمومی نشود و بعد نظر 

شام بدل شد، با داکرت خانوادگی خود صحبت کنید. داکرتتان  ترتیبی 
خواهد داد که نوزاد شام تست های صحیحی داشته باشد.

معلومات بیشرت راجع به بررسی عمومی
امنیت جریان بررسی عمومی 

بررسی عمومی رسیع و امن است. چون سوزن زدن به کوری پا یک پارگی جزئی جلدی ایجاد می کند، یک خطر بالقوه کم هست که ایجاد عفونت مناید. 
قابله یا نرسی که منونه خون بر می دارد، از دستکش استفاده کرده و قبل از اینکه خون بگیرد کوری پا را ضدعفونی می مناید. شام ممکن است بخواهید 
از شیر خودتان به طفل بدهید یا آنکه نوزاد خود را در بغل بگیرید  تا سوزن زدن به کوری پای او انجام شود، چون ممکن است باعث ناراحتی کمی در 

نوزاد شود. 

جریان بررسی عمومی اندکی از خون نوزاد  

نتیجه مثبت

نتیجه مثبت

48 الی 72 ساعت
نتیجه منفی

نتیجه منفی

قابله/ نرس ترتیب 
امتحان مجدد را 

می دهد تولد نوزاد

رضایت پدر/ مادر برای 
بررسی عمومی

از سامانه سفارش فورم و نرشیه نیوساوت ولز  نرشیه های عالوه 
ای راجع به بررسی های عمومی نوزاد فرمایش دهید.

چاپ توسط:
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معلومات بیشرت
برای معلومات بیشرت راجع به پروگرام بررسی عمومی نوزاد در نیوساوت ولز  

 از ویبسایت ذیل دیدن کرده و یا ویدئو را متاشا کنید: 
https://www.schn.health.nsw.gov.au/find-a-service/

laboratory-services/newborn-screening

 یا از ویبسایت شبکه شفاخانه اطفال سیدنی  دیدن کنید، 
https://www.schn.health.nsw.gov.au/

 NSW Newborn Screening‘ را انتخاب کرده و به ’Find a service‘
Program’ بروید.

پروگرام بررسی عمومی با اندکی از خون نوزاد
 ,Locked bag 4001 :آدرس

Wentworthville, NSW 2145

تیلفون: 61-2-98453659

NSWH-newbornscreening@health.nsw.gov.au :ایمیل

نکتۀ مهم: لطفا این معلومات را برای مدت سه ماه پس از تولد 

نوزادتان نگهداری کنید. ممکن است از شام تقاضا شود که تِست را 

تکرار کنید یا داکرتتان یا قابله تان  ممکن است بخواهد  نتایج تِست 

نوزاد شام  را با تحقیقات بعدی تعقیب مناید.

قابله/ نرس 
بررسی عمومی را 

انجام می دهد

کارت را برای 
امتحان به البراتوار 

روان می کنند

نگهداری 2 
سال الی 18 

سال

به متخصص 
ارجاع شد

بررسی  عمومی 
)همگانی( با امتحان 
اندکی خون از نوزاد

Dari

امتحانات برای محافظت نوزاد شام
 تشخیص به موقع برای 

 صحت و رفاه نوزاد شام در 
آینده مهم است



بررسی عمومی نوزادان با اندکی خون یک امتحان خون 
رایگان است که به هر نوزادی در نیوساوت ولز )NSW( و 

منطقۀ پایتخت اسرتالیا )ACT( پیشنهاد می شود.
اگر امتحان عمومی خون در مورد نوزاد شام در بدو تولد انجام نشود و یکی از 
ناجوری ها را داشته باشد که مورد امتحان عمومی واقع می شوند، وقتی عالئم 

این ناجوری بروز مناید، انکشاف نوزاد شام ممکن است تحت تأثیر واقع شده 
باشد. با آنکه هنگام ظهور عالئم نوزاد تداوی می شود، رشد و انکشاف وی می 
تواند تحت تأثیر واقع شده باشد.  برخی از ناجوری ها که مورد بررسی عمومی 
واقع می شود ممکن است اگر تأخیر در تداوی آن ها صورت گیرد، خطر جانی 

در بر داشته باشد.  بررسی عمومی و تشخیص به موقع کمک می کند که 
تداوی زودتر رشوع شود.

چرا بررسی 
 عمومی مهم 

است

چه وقت بررسی عمومی انجام می شود
وقتی که نوزاد شام بین دو تا سه روز سن دارد )یعنی عمر او 48 ساعت تا 72 

ساعت است(، نوزاد شام این تِست را خواهد داشت. یک قابله یا نرس با لَنِست 
)یک سوزن بخصوص( در کوری پای نوزاد سوزنی می زند و چند قطره خون  
او را روی یک کارت بررسی عمومی قرار می دهد. بعد این کارت به البراتوار 

)آزمایشگاه( مرکزی برای امتحان ارسال می شود.

رضایت دادن برای بررسی عمومی
قبل از اینکه منونه ای برداشته شود، باید به صحت عمومی نیوساوت ولز 

یک رضایت خط امضاء شده بدهید که موافق این بررسی عمومی هستید. 
بر روی کارت بررسی عمومی یک بخش رضایت خط وجود دارد )به تصویر 

پائین مراجعه کنید( که اگر می خواهید نوزاد شام بررسی عمومی شود از شام 
خواهند خواست امضاء کنید.

اگر انتخاب شام این بود که نوزاد شام بررسی عمومی نشود
اگر انتخاب شام این بود که نوزاد شام بررسی عمومی نشود، از شام خواهند 

خواست که یک فورم دیگری را امضاء کنید که بررسی عمومی را رد می کنید. 
کارت بررسی عمومی نوزاد شام  باز هم برای البراتوار ارسال می شود که به 

آن فورم امتناع شام ضمیمه شده است.  اگر تصمیم گرفتید که نوزاد شام مورد 
بررسی عمومی واقع نشود،  توصیه ما این است که به داکرت خانوادگی  و 

نرس صحت خانواده و فرزند هم معلومات دهید تا بدانند که نوزاد شام مورد 
بررسی عمومی واقع نشده است.

پس از بررسی عمومی
اگر نتیجه بررسی عمومی نشان داد که نوزاد شام طبیعی است، با شام متاس 

منی گیرند.

اگر رضورت بود که این بررسی عمومی تکرار شود، قابله یا نرس خانواده و 
فرزند ترتیب این کار را خواهد داد.  ممکن است بنا به دالیل متعددی با شام 

متاس بگیرند.

1- البراتوار ممکن است بخواهد که منونۀ خون تکرار شود

2-  اگر به شام اطالع دادند که نتیجه بررسی عمومی نوزاد شام غیر طبیعی بود، 
منونه های بیشرتی گرفته و تِست خواهند شد.

اگر پس از تِست های بعدی منونه خون نوزاد شام برای یک ناجوری بخصوصی 
همچنان مثبت بود، شام را به یک متخصص روان می کنند. 

نگهداری کارت های بررسی عمومی
کارت های بررسی عمومی همیشه در محل های امن، قفل دار نگهداری می 

شوند. دستیابی به کارت های نگهداری شده به شدت کنرتول شده و طبق 
قوانین ایالتی محافظت می شوند.

به منظور اطمینان از کیفیت کار و حسابرسی های الزم البراتوار کارت بررسی 
عمومی طفل شام را برای مدت دو سال نگهداری می مناید. پس از دو سال، 

می توانید درخواست کنید کا کارت بررسی عمومی نوزادتان را به شام بدهند یا 
اگر دیگر منی خواهید آن را نگهداری کنید آن را از بین بربند.  اگر راضی بودید 
که کارت بررسی عمومی نوزاد شام نگهداری شود آن را برای مدت 18 سال در 

البراتوار نگه می دارند.  سن قانونی برای رضایت دادن در این مورد 18 سال 
است  بنا بر این پس از اینکه فرزند شام 18 ساله شد این کارت از بین برده می 

شود چون برای تست رضایت نداده بود.

چه کسی می تواند به کارت دسرتسی داشته باشد
به کارت نوزاد شام فقط به این رشح دسرتسی وجود دارد:

•  اگر امتحان بالینی  بیشرتی برای نوزاد شام توصیه شده باشد

•  توسط البراتوار برای کنرتل کیفیت و منظور حسابرسی

•   برای تحقیقات صحی که تصویب اخالقی شده باشند و جزئیات شخصی 
حذف شوند تا نتوانند نوزاد شام را شناسایی منایند.

•  با حکم محکمه

•  توسط داکرت قانونی

بررسی عمومی برای یک ناجوری خاص طبی
پروگرام بررسی عمومی خون نوزاد قریب به 100,000 نوزاد را در هر سال 

برای 25 ناجوری طبی بررسی می مناید. گاه به گاه، ناجوری های دیگری هم 
به این تعداد عالوه یا از پروگرام بررسی عمومی حذف می شود. رایج ترین 

ناجوری های تشخیص داده شده به این رشح می باشند:

کم کاری مادر زادی تیروئید
•   فقدان یا کند بودن میزان تشکیل یا نقش غده تیروئید بر روی انکشاف 

اثر داشته و اگر تداوی نشود، باعث معیوبیت هوشی می شود.
•  نزدیک 40 نوزاد هر سال با این عارضه تشخیص داده می شوند.

•  راه تداوی هم با هورمون تیروئید است.

)Cystic Fibrosis( سیستیک فایربوزیس
•   یک ژن خراب موجب ضخیم شدن مخاط اندام های مختلف کل بدن می 

شود، که اگر تداوی نشود، باعث عفونت سینه و مرگ می گردد. 
•  قریب به 30 نوزاد با این ناجوری تشخیص داده می شوند

•   افرادی که سیستیک فیربوزیس دارند در صورتی که زود  مورد تداوی واقع 
شوند  صحت بسیار بهرتی خواهند داشت.

 Phenylketonuria )PKU(  - فنیلکیتونوریا
•   بدن منی تواند تیزاب آمینه )آَمینو اسید( رضوری فنیل آالنین را تجزیه 
مناید و در صورتی که تداوی نشود این ناجوری ممکن است منجر به 

معیوبیت هوشی شدید شود. 
•  در قریب به 10 نوزاد در سال این ناجوری تشخیص داده می شود.

•   تداوی PKU با رشوع یک رژیم غذایی با فنیل آالنین کم در دو تا سه 
هفته اول عمر است.

 Acyl CoA کمبود آنزیم با طول متوسط اسیل کو انزایم اِ دی هیدوجنیز
:Dehydrogenase )MCAD(

•   بدن در تجزیه چربی ها ناتوان است.  اگر تداوی نشود، ممکن است در 
طول مریضی های معمول دوران طفولیت خطر جانی ایجاد مناید.

•  قریب 6 الی 8 نوزاد هر ساله با این ناجوری تشخیص داده می شوند.
•   تداوی بشمول احتیاط  های اضافی  در طول مریضی است  تا اطمینان 

حاصل شود که طفل با خوراک خوردن به قدر کافی انرژی دریافت مناید.

Adrenal Hyperplasia اختالل هورمونی مادرزادی موسوم به
•   توانایی غده باالی گُرده در تولید هورمون ها که ممکن است بر روی 

متابولیسم )سوخت و ساز( بدن، عکس العمل نسبت به عفونت، توانایی 
تنظیم میزان منک و خصوصیات تناسلی اثر داشه باشد.

•  قریب 6 الی 7 نوزاد هر ساله با این ناجوری تشخیص داده می شوند.
•  تداوی آن با دواهایی از قبیل جایگزینی هورمون و منک می باشد.

سایر ناجوری های کمیاب
•   ناجوری های دیگری هم هستند که ممکن است بر روی نوزادان اثر 

داشته باشند: قریب 20 فیصد از آنها در پروگرام بررسی عمومی نوزاد در 
نیوساوت ولز تشخیص داده می شوند.

 با عالمت صحیح √ “بلی” یا 
“نه” را اننتخاب کنید

1-  رضایت برای اینکه طفل شام بررسی 
عمومی شود

2-  رضایت برای اینکه کارت بررسی 
عمومی را برای مدت 2 سال نگه 

دارند.
3-  رضایت برای اینکه کارت را در 

صورت حذف معلومات شخصی برای 
تحقیقات صحی استفاده منایند.

 اگر خواسته باشید می توانید اولی را جواب 
“بلی” و سایر بند ها را جواب “نه” بدهید.

رضایت خط روی کارت بررسی عمومی

اینجا را امضاء کنید


