
  

एउटा नकारात्मक नतिजा के हो?
एउटा नकारात्मक नतिजा भनेको िपाईको बालकको पररक्षण गररएको 
अवस्ाहरु्मा कुनैपतन खराबी नभएको पाईनु हो। एकद्मै  दुल्लभ अवस्ा्मा, 
बालकको पररक्षण गरेको अवस्ा्मा कुनै पतन खराबी नदेखखएको िर पछि 
कुनै एउटा लक्षण देखा पन्ल सकदि। यो कररव १००,००० ्मा एक बालक्मा 
हुन सकदि। 

सकारात्मक नतिजा के हो?
एउटा सकारात्मक नतिजा भनेको िपाईको बालक्मा एक तनश्चिि 
अवस्ा(खराबी) ि भन्े होईन। नवजाि छििु्मा पररक्षणले कुनै एक ‘खिरा’ 
हुन सकने तनचिय गद्लि। नतिजा पकका गन्लकोलातग थप पररक्षणहरु गनु्ल 
आवशयक ि। सकारात्मक नतिजा भएको बालकको धेरै न्मूनाहरु संकलन 
गररनेि। यदद पछिलला पररक्षण हरु पतन सकारातक देखापरे्मा, िपाईको 
बालकलाई तविेषज्ञको ्मा छसफाररस गररनेि।

ति एन ए (DNA)पररक्षण
नवजाि   छििुको  रगि  दाग (Bloodspot) पररक्षण्मा बोकेम्मकल 
पररक्षण गररनि DNA पररक्षण होईन। यद्दपी कररव एक प्रतििि बालकको 
बायोकेम्मकल पररक्षण्मा सेस्टक फाब्ोछसस वा बोसो युक्त एछसड 
अककसडेसन खराबी हुन सकदि र तयसले बलल DNA पररक्षण गररनेि। 
कुनै पतन अनय न्मूनाहरु्मा DNA पररक्षण गररने िैन। 

पछिल्ा पररक्षणहरु
यदद िपाईले आफनो छििुको पररक्षण नगन्ल चाहानुहुनि भने र  
पिी यदद दद्माग पररवि्लन गनु्ल भए्मा िपाईको आफनो पररवारको डाकटर 
संग कुरा गनु्लहोला। िपाईको डाकटरले बालकको सतह पररक्षण गनने  
व्यवस्ा गररददनेि।

पररक्षणको बार्मे थप ज्ान
पररक्षण प्रकृयाका शुरक्षा 
पररक्षण िररिो र सुश्क्षि ि। कुक्ल च्ा्मा घोछचएको कारण िाला्मा सानो पवाल पनने हुनाले, तयहाँ संक्र्मण हुने नयूनि्म खिरा हुन सकदि। न्मूना संकलन गनने 
नस्ल वा धाईआ्माले पँञ्ाको प्रयोग गद्लिन् र पररक्षण गनु्ल अगाडी ककु्ल च्ालाई राम्ो संग धोईददनिन्। पररक्षणको क्र्म्मा ककु्ल च्ा्मा गररने िेदनको कारण 
बालकलाई असजजलो(दुखने) हुनाले उक्त स्मय्मा िपाईले बालकलाई स्माउने वा ्िनपान गराउन पतन सकनुहुनेि।  

नवजाि   शशशुको  रगि  दाग (Bloodspot) पररक्षण 

सकारात्मक 
नतिजा

सकारात्मक 
नतिजा

४८-७२ घणटा

नकरात्मक नतिजा

नकरात्मक नतिजा

नययूनि्म २ बर्ष 
देखी- १८ बर्ष संम्म 
संरशक्षि गरेर राखनेशशशुको जन्म

आ्माबुबा्े पररक्षणको 
्ातग सवीकृि ददने

नवजािशशसुको थप रक्तस्पट परा्ष अनुरोध NSW फार्म र पचा्ल अनुरोध 
प्रणाली बाट गन्ल सतकनि।

प्रकािक:

73 Miller Street, North Sydney, NSW 2060  
Locked Mail Bag 961, North Sydney 2059

टेछलफोन: 61–2–9391 9000

www.health.nsw.gov.au 
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थप जानकारी
NSW  नवजाि छििुको पररक्षण योजनाको बारे्मा थप जानकारीको लातग 
योजनाको वेभसाईट र श्भतडयो हेनु्लहोला  
https://www.schn.health.nsw.gov.au/find-a-service/
laboratory-services/newborn-screening

अथवा छसड्नी बालबाछलका अस्पिाल नेटवक्ल को वेभसाईट,  
https://www.schn.health.nsw.gov.au/

 ‘Find a service’ रोजनुहोस, र ‘NSW Newborn Screening 
Program’ ्मा जानुहोला।

नवजािशशसुको रक्तस्पट पररक्षण योजना(NEWBORN 
BLOODSPOT SCREENING PROGRAM)
ठेगाना: Locked bag 4001, 

Wentworthville, NSW 2145 

टेछलफोन: 61-2-98453659 

ई-्मेल: NSWH-newbornscreening@health.nsw.gov.au

्महतवपयूण्ष कृपया यस जानकारीलाईिपाईको बालक तिन ्मतहना नहुञ्ेल 
सम्मकोलातग राखनुहोला। िपाईको बालकको पुन: पररक्षण गन्लकोलातग 
अनुरोध पतन गररन सकनेि वा िपाईको डाकटर वा धाईआ्माले िपाईको 
बालकको पररक्षणको नतिजालाई थप अनुसन्ानको लातग पुन: पररक्षण 
गन्लकोलातग ्माग गन्ल सकनेि।  

धाई आ्मा/ 
नस्ष्े पररक्षण 

गनने

पररक्षणको ्ातग 
काि्ष प्रयोगशा्ा्मा 

पठाउने

धाई आ्मा/
नस्ष्े पुन: 
पररक्षण गनने

तवशेरज् कहाँ 
छसफाररस गनने

नवजाि  शशशुको रगि 
दाग (BLOODSPOT) 
पररक्षण

Nepali

शंरक्षणको ्ातग  
पररक्षण िपाईको बा्क

शुरुका ददनहरु्मा िपाईको आफनो 
शशशुको भतवषयको सवास्य र भ्ाई 

बारे पत्ा ्गाउनु ्महतवपयूण्ष ि।



नवजाि  शशशुको रगि दाग (Bloodspot) एउटा तनशुलक: 
पररक्षण  हो  जुन NSW र ACT हरेक नवजाि शशशुहरु्ाई 
प्रदान गररनि। यदद बा्क छरतकतसकीय स्मसया भएर जन्मेको 
ि िैन पररक्षण गन्षको्ातग रगिको पररक्षण गररनि। 

यदद िपाईको बालक जन्मदाको बेला पररक्षण नगररएको भए र कुनै एक अवस्ाको 
लातग पररक्षण गररएको भए, लक्षण देखा पनने बेला सम्म्मा बालकको बृजधि्मा 
असर पररसकेको हुन सकदि। जब लक्षण देखा पद्लि र बालकको उपचारको 
लातग प्र्िाव गररनि, उतनहरुको बृजधि र तवकास्मा अमघनै असर पररसकेको 
हुन सकदि। यदद उपचार गन्ल दिलासु्िी गरे्मा कुनै कुनै अवस्ा्मा ि पररक्षण 
गररएको अवस्ाहरु जीवननै खिरा्मा हुन पतन सकदि। प्रारम्भमै पररक्षण र पत्रा 
लगराउनुको मतलव उपचरार पनन प्रारम्भमै हुनेछ।

पररक्षण  
गनु्ष तकन  
्महतवपयूण्ष ि

जब पररक्षण गररनछ
जब िपाईको छििु दुई वा तिन ददनको हुनि(यो भनेको ४८ र ७२ घणटाको बालक), 
िपाईको बालकको पररक्षण हुनेि। धाईआ्मा वा नि्लले िपाईको बालकको 
कुकु्ल च्ा्मा लानसेट(तवषेि प्रकारको छसयो) ले चवा्स घोँचनेि र केतह थोपा रगि 
पररक्षण काड्ल्मा खसाईनेि। काड्ललाई प्रिोधनको लातग केजनरिय प्रयोगिाल्मा 
पठाईनेि। 

पररक्षणको्ातग अनु्मिी
न्मूना संकलन गनु्ल अघी, NSW Health लाई पररक्षणको लतग ्मञ्ुर िु भनेर 
ह्िाक्षररि अनु्मिी ददनु अतनवाय्ल ि। पररक्षण काड्ल्मा अनु्मिीको एउटा खणड ि 
(िल हेनु्लहोला) यदद  िपाई पररक्षणको लातग ्मञ्ुर हुनुहुनि भने िपाईले ह्िाक्षर 
गन्लकोलातग भतननेि। 

यदि तपराईले आफनो बरालकको पररक्षण नगन्न चराहरानुहुनछ भने
यदद िपाईले आफनो बालकको पररक्षण गन्ल चाहानुहुन् भने, िपाईलाई अकको 
िुटै् पररक्षण गन्लकोलातग अ्वीकृिीको फार्म्मा ह्िाक्षर गन्लकोलातग भतननि। 
िपाईको बालकको पररक्षणको काड्ल अझैपतन प्रयोगिाला्मा भररएको अ्वीकृि 
फार्म सतहि पठाईनेि। यदि तपराईले आफनो बरालकको पररक्षण नगनने 
ननण्नय गनु्नभएमरा, हरामी तपराईलराई आफनो पररवरारको डराक्टर र तपराईको 
बरालबराललकरा र पररवरार सवरास्य नर्नलराई तपराईको बरालकको पररक्षण 
नभएको कुरराको जरानकरारी दिनको लरानग लरफराररर गि्नछौं।.

पररक्षण पिी
यदि पररक्षणको ननतजरा रराधरारण भएमरा, तपराईलराई रम्पक्न  गररने छैन।
यदद पररक्षण दोहोया्लउन आवशयक परे्मा, िपाईको धाईआ्मा वा बाल ि पररवार 
्वास्य नस्लले व्यव्िा गननेि। िपाईलाई तकन सम्पक्ल  गररनु पननेि भन्े्मा तयहाँ धेरै 
कारणहरु िन्।

१. प्रयोगिालालाई दोहोया्लईएको रगिको न्मूनाको आवशयक पन्ल पतन सकदि।

२.  यदद िपाईलाई आफनो बालकको कुनै अतनयम्मििा ि भन्े जानकारी गराईए्मा, 
थप न्मूनाहरु संकलन गररने ि र पररक्षण पतन गररनेि।

यदद थप पररक्षण पिी पतन िपाईको बालकको रगि्मा कुनै पतन एक अवस्ाको 
सकारात्मक पररणा्म देखखए्मा, िपाईलाई तविेषज्ञको ्मा जान छसफाररस गररनि।

पररक्षण काि्षको तहफाजि
पररक्षणको काड्ल सुरश्क्षि स्ान्मा राखखनि, ईलाकाहरु सधै बनद राखखनेि। संरक्षण 
गरर राखएको काड्लको पहुँचको लातग राजयको कानून ब्मोजज्म अतयनिै सुरश्क्षि र 
संरश्क्षि गररनि।

प्रयोगिालाले िपाईको बालकको पररक्षण काड्ल दुई बष्ल सम्मकोलातग ्मापन 
गुण्िर र अतडट प्रकृयाकोलातग राखखनेि। दुई बष्ल पिी, िपाईले आफनो बालकको 
पररक्षण काड्ल आफूलाई तफिा्ल वा यदद िपाई संरक्षण गरेर राखन नचाहानु भए्मा 
नष्ट गन्लको लातग भन् सकनुहुनेि। यदद िपाई पररक्षण काड्ल संरक्षण गरर राखन 
खुिी हुनुहुनि भने, प्रयोगिालाले १८ बष्ल सम्मको लातग सुरश्क्षि गरेर पतन राखनेि। 
्वीकृिीको लातग कानूनी उ्मेर १८ बष्ल हो िसथ्ल िपाईको बालक १८ बष्ल पुगेपिी 
उतनहरुले पररक्षणको लातग अनु्मिी नददएको कारणले धव्ि गररनेि। 

कराड्न करले हेन्न रकिछ
िपाईको बालकको काड्ल तनमनछलखखि िवर्मा ्मात्र हेन्ल सतकनेि:

• यदद िपाईको बाललको थप ककलनकल पररक्षणको लातग छसफाररस भए्मा

• प्रयोगिालाले गुण्िर तनयनत्रण र अतडट प्रकृयाको लातग

•  नैतिक ्मानयिा प्रापि, ्वास्य अनुसन्ान जस्मा िपाईको बालकको सम्पूण्ल 
व्यछक्तगि जानकारीहरु बालकलाई नछचनोस् भनेर हटाईनेि

• अदालिको आदेि

• कोरोनरको आदेि

तनशचिि ्मेतिक् अवस्ाको पररक्षण
नवजाि  छििुको रगि दाग (Bloodspot) पररक्षण ले हरेको बष्ल कररव 
१००,००० बालकहरुको २५ ्मेतडकल अवस्ाहरुको पररक्षण गद्लि। बेला 
बेला्मा, थप  तवकारहरुको ्क्ररीतनणङ्ग काय्लक्र्म्मा थप्े हटाउने पतन गररनि। 
तनम्म ददएका अवस्ाहरु प्र्मुख गरेर उललेख गररएका अवस्ाहरु हुन्

प्राथम्मक जन्मजाि hypothyroidism (हाईपोथाईरोतिज्म)
•  थायरड ग्ंछथको एक अभाव वा असा्मानय गठन कोअसरले उपचार नगररएको 

खणड्मा वृजधि्मार बौजधिक अिक्तिा्माअसर गि्ल।
• हरेक बष्ल कररव ४० नवजाि छििुहरुलाई खराबी भएको घोषणा गररनि।
• थायरड ह्मकोनको औषधी उपचार गन्ल।

छसससटक फाइब्ोछसस (Cystic Fibrosis)
•  एउटा बेकृयाछसल जीनको कारण बाकलो खकार िरीर भरनै तबश्भन् अंगहरु्मा 

आऊँदि, जसले गदा्ल ग्मश्भर िािीको संक्र्मण हुनेि र यदद अनुपचाररि भए्मा एक 
तवफलिाको सा्मना गनु्ल पनने हुनि।

• बष्ल्मा कररब ३० बालकहरु यसबाट संक्रम्मि हुनिन्। 
•  यदद बेलै्मा उपचार पाएको खणड्मा छसस्टक फईब्ोछसस भएको व्यक्तरीहरुको 

्वास्य्मा राम्ो सुधार भएको पाईनि। 

फेतन्केटोनुररया (Phenylketonuria (PKU))
•  िरीरले आवशयक एम्मनो फेतनलाईलातनन लाई टुक्रयाउन असक्ष्म हुनु हो रयदद 

उपचार नभएको खणड्मा गम्भिर बौजधिक असक्तिा बेहोनु्ल पनने हुन सकदि।
• बष्ल्मा कररब १० बालकहरु यसबाट संक्रम्मि हुनिन्।
•  PKU  उपचार भनेको जन्मेको पतहलो दुई तिन हपिा्मा फेतनलाईलातनन्मा नयून 

खानतपन गनु्ल हो।

म्मतिय्म रेन एके् को ए तिहाड्ोजेनस (Medium Chain Acyl CoA 
Dehydrogenase (MCAD)) तितफसनसी:
•  बालकले पूण्ल रुप्मा बोसोलाई टुक्रयाउन नसकनु। यदद उपचार नभएको खणड्मा, 

साधारण बालयकालको तब्मारी्मा पतन जीवनलाई नै खिरा पुगन सकने हुन सकदि।
• बष्ल्मा कररब ६-देखी-८ बालकहरु यसबाट संक्रम्मि हुनिन्।
•  उपचार भनेको बालबाछलका तब्मारी परेको खणड्मा थप होछसयारी अपनाउने र 

बालकले पया्लपि िक्तरीहुने खानतपन सेवन गनु्ल हो।

कनगेतनट् एिरन् हाईपरप्ाछसया
•  एडरनल ग्न्ी जसले बालबाछलकाहरुको चयपचाय, संक्र्मण प्रतिको प्रतिकृया, 

नुनको ्मात्र्मा सनिुलन लयाउने र यौन तवषेििाहरु्मा असर गनने क्ष्मिा्मा फेरबदल 
गराउने ह्मकोन उतपादन गद्लि। 

• हरेक बष्ल कररब ६-७ बालबाछलकाहरुलाई उद्ोषण गररनि।
• उपचार ह्मकोन र नुन प्रतिस्ापन गररने औषधी प्रयोग गरेर गररनि।

अनय दु््षभ तवकारहरु
•  तयहाँ अनय दुल्लभ तवकारहरु िन् जसले बालबाछलकाहरुलाई असर पान्ल सकदिः 

NSW नवजाि पररक्षण योजनाले अनु्मातनि २० लाई हरेक बष्ल घोषणा गद्लि। 

‘हुनि’ वा ‘हुँदैन’ ्मा हसिाक्षर 
गनु्षहो्ा:

१.  िपाईको बालकको पररक्षण 
गन्लकोलातग अनु्मिी

२.  पररक्षण गररएको काड्ल २ बष्ल भनदा 
बिी सम्म राखनको लातग अनु्मिी

३.  यदद व्यक्तरीगि जानकारीहरु हटाईएको 
खणड्मा ्वास्य अनुसन्ानको लातग 
काड्ल प्रयोग गनने अनु्मिी।

यदद िपाई राहानुहुनि भने िपाई्े पतह्ो कुरा्ाई हो र अनय दुई 
कुराहरु्ाई होईन भन्न सकनुहुनेि।

पररक्षणको कराड्नमरा अनुमती

यहाँ हसिाक्षर गनु्षहो्ा


