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معلومات للوالدين بخصوص فحوصات المولود الجديد والكشف المبكر عن المشاكل الصحية
االھل االعزاء :
نتمنى لكم ولمولدكم الجديد تمام الصحة والعافية ونتمنى له النمو الصحي السليم .
ولكن لألسف ال يولد جميع االطفال بصحة جيدة  ,ولھذا يتم عمل فحوصات خاصة في االيام االولى من حياة الطفل للتعرف المسبق على االمراض الخلقية الممكن تواجدھا لدى الطفل .
وذلك يتم عن طريق اجراء فحوصات مخبريه بأخذ عينة دم من طفلكم وإرسالھا الى المختبر ليتم فحصھا ومقارنتھا بعينة الدم المثالية .
في  %98من الحاالت نحصل على نتيجة سليمة  ,وقد نحتاج احيانا الى عينة دم اخرى وذلك بسبب عدم كمالية عمليات االيض لدى الطفل  ,ولكن ھذا ال يعني ان طفلكم مصاب .
نادرا ما تحتاج الى عمل اجراءات اخرى  ,حيث يجب التنويه ھنا انه احيانا قد ال يستطيع الفحص المبكر بالكشف عن الخلل الصحي لدى الطفل  .وانه اذا ظھرت بعد ذلك اعراض وعالمات
غريبة تدل على مرض ما يجب طلب المساعدة الطبية.
عينة الدم يجب ان بأخذ في غضون  72-36ساعة من والدة الطفل  ,وفي حال رغبة االھل بإخراج الطفل من المشفى قبل مرور  36ساعة على والدته يتطلب اخذ عينة دم اولى وأخرى ثانية
قبل المغادرة  ,ألنه في بعض االحيان ال يتم اكتشاف المرض فور والدة الطفل بل بعد حصول الطفل على التغذية.
 عن ماذا يتم البحث ؟متالزمة  : Adrenogenitalesوھو عبارة عن خلل ھروني للغدة الكظرية ويتم معالجتھا عن طريق اعطاء الھرمونات .
مرض  : Ahornsirupخلل في استقالب الحموض االمينية ويتم معالجتھا عن طريق اعطاء حموض خاصة .
مرض  :Biotinidasemangelخلل في استقالب لفيتامين بيوتين ويتم معالجته عن طريق اعطاء ھذا الفيتامين .
خلل استقالب  : Carnitinوھو خلل في استقالب الحموض الدھنية ومعالجته بعمل حمية خاصة.
جالكتوسيميا  :خلل في استقالب سكر الحليب وتتم معالجته بعمل حمية خاصة .
نوع اول  :Glutarazidurieخلل في استقالب الحموض االمينية ومعالجته بحمية خاصة واعطاء الحموض االمينية .
قصورالغدة الدرقية  :وھو خلل في عمل الغدة الدرقية  ,وتتم معالجتھا عن طريق اعطاء الھرمونات .
اإليزوفاليريك  :خلل في استقالب الحموض االمينية ومعالجته تتم بحمية خاصة واعطاء الحموض االمينية.
مرض  :.LCHAD,VLCADوھو خلل في استقالب الحموض الدھنية ومعالجته تتم بعمل حمية خاصة مع الحرص على عدم شعور الطفل بالجوع .
مرض  :MCADخلل في الحصول على الطاقة من الحموض الدھنية وتتم معالجته عن طريق حمية خاصة .
فينايلكيتونوريا  :خلل في استقالب حمض الفينول االنين  ,وتتم معالجته عن طريق حمية خاصة .
 -ماذا يحدث عندما تدل الفحوصات عن ظھور مرض ما ؟

-

في ھذه الحالة يتطلب عمل فحوصات وإجراءات كاملة  ,حيث يتم اخذ عينة دم او بول  .وفي حالة الشك يقوم الطبيب بتوضيح الطريقة المناسبة للعالج وفي اغلب الحاالت يتم معالجتھا عن
طريق االدوية او عمل حمية غذائية .
 من يحصل على نتائج الفحص المخبري ؟النتائج المخبرية تخضع للسرية التامة  ,حيث يقوم المخبر باإلفصاح عنھا اما للطبيب او الجھة المعالجة الخاصة .
 تخزين النتائج المخبرية ؟يتم حفظھا لعشر سنوات وبعدھا يتم التخلص منھا  ,اما بخصوص عينة الدم فيتم التخلص منھا فور االنتھاء من الفحوصات المخبرية .
 ما ھي التكاليف ؟لذوي التامين الصحي الحكومي فان التامين يتكلف بدفع التكاليف  ,اما لذوي التامين الخاص او التمويل الشخصي فإنھم يحصلون على فاتورة التكاليف من الطبيب المعالج  ,وفي بعض
االحيان يتم دفع على االقل قسم من التكاليف من قبل الجھة المانحة او التامين الخاص .
 -اشھار موافقة عمل الفحوصات المخبرية لــ :

االسم :

 ,تاريخ الميالد :

لقد تم اعالمي بخصوص الفحوصات المخبرية عن طريق :
لقد قرأت المعلومات الخاصة بالفحوصات المخبرية وحصلت على اجوبة لجميع اسئلتي وتواجدت مع الطفل اثناء عمل الفحوصات  ,ونوافق على اعطاء نسخة عن النتيجة المخبرية للطبيب

التاريخ و توقيع الوصي القانوني للطفل

