هل هناك أي شيء آخر ّ
يتطلب مين
عمله؟
استفسري
ّ
تأكـدي
راجـعـي
تـقـيّـدي

من العاملين في املستشفى أو من القابلة
القانونية املسؤولة عنك إذا ّ
تم إجراء اختبار
ّ
التحري لحديثي الوالدة.

بأن لدى املستشفى أو القابلة القانونية ّ
ومقدم
الرعاية الصحية املسؤول عن طفلك رقم هاتفك
وعنوانك الصحيحين لالتصال بك.
ّ
مقدم الرعاية الصحية املسؤول عن طفلك أو

القابلة القانونية بشأن نتائج تحاليل اختبار
ّ
التحري (.)NBS
بتعليمات ّ
مقدم الرعاية الصحية املسؤول عن

هل تو ّدين
معرفة املزيد؟

التحدث مع ّ
ّ
مقدم الرعاية الصحية املسؤول
ُيرجى
عن طفلك أو االتصال بنا بإحدى الطرق التالية:
هاتف:

( 1-866-673-9939رقم االتصال املجاني)
فاكس:
517-335-9419
البريد اإللكتروني:

اختبار التحري اخلاص
حبديثي الوالدة يف
ميشيغان
إنقاذ األطفال
منذ عام 1965

newbornscreening@michigan.gov

طفلك في حال تطلب األمر إلى إجراء املزيد من
االختبارات أو الذهاب إلى مواعيد طبية.

إنقاذ األطفال
منذ عام 1965
P.O. Box 30195
Lansing, MI 48909

www.michigan.gov/newbornscreening

MDHHS is an equal opportunity employer, services
and program provider.
تلتزم  MDHHSبتكافؤ الفرص في التوظيف والخدمات والبرامج التي تقدمها.
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تعريف على اختبار ّ
ّ
حتري
بقع الدم ...

ّ
التحري الخاص بحديثي الوالدة (Newborn
ما هو اختبار
ُ
 Screeningالذي يعرف باسمه املختصر )NBS؟
ّ
التحري الخاص بحديثي الوالدة ( )NBSهو برنامج
إن اختبار
يفحص كافة
ً
املولدين حديثا
بعد  24إلى
 36ساعة من
والدتهم بشأن
االضطرابات
التي ال تكون
نادرة فحسب
ً
بل خطيرة أيضا.
ّ
التحري على حديثي
يفرض قانون ميشيغان إجراء اختبار
ن
الوالدة للتأكد من اكتشاف األطفال الذين يتطلبو العالج في
وقت مبكر .وكجزء من هذا االختبار ،يتم فحص طفلك لفقدان
ُ
السمع وعالمات أمراض القلب الخلقية الحرجة .كما تسحب
ً
أيضا بضع قطرات من الدم من كعب قدم طفلك مللء بقع
على بطاقة ورقة ترشيح .ثم ترسل البطاقة إلى مختبر تحاليل
اختبارات التحري الخاص بحديثي الوالدة التابع للوالية حيث
يتم تحليل بقع الدم ملجموعة متنوعة من االضطرابات يزيد
ً
عددها عن  50اضطرابا ستنتفع من العالج املبكر .تصف هذه
ّ
التحري لبقع الدم الخاصة بحديثي الوالدة.
النشرة اختبار
يبدو لي أن طفلي بصحة جيدة .فهل ال يزال يلزم عمل
اختبار التحري ()NBS؟
نعم .بغض النظر عن مكان والدة طفلك ،أكان ذلك في مستشفى أو
في مكان خارج املستشفى أو في بيتك ،فال يزال ينبغي إجراء االختبار.
إن معظم األطفال الذين يعانون من هذه االضطرابات عند الوالدة
يبدو عليهم أنهم في صحة جيدة ولكن سرعان ما ّ
يحل بهم املرض
الشديد بعد وقت قصير .وفي حال عدم معالجة هذه االضطرابات
في وقت مبكر ،فيمكن أن تحدث مشاكل صحية خطيرة أو تأخير
شديد في الحالة النمائية وحتى املوت .إن إجراء اختبار التحري
ً
لحديثي الوالدة هو أفضل طريقة لتحديد كافة املواليد تقريبا الذين
يعانون من هذه االضطرابات في أقرب وقت ممكن.

ماذا سيحدث إذا كانت نتيجة االختبار تشير إلى
احتمال وجود مشكلة صحية؟
ّ
سيقوم برنامج املتابعة الختبار التحري بتنبيه مقدم الرعاية
ً
الصحية املسؤول عن طفلك .كما سيتم االتصال بك هاتفيا
ّ
إلعالمك عن ماهية الخطوة التالية التي يجب عملها ،إال أن هذا
ً
ال يعني دائما أن طفلك سيعاني من مشكلة .قد يتطلب األمر إلى
إجراء اختبارات إضافية.
ما هي االضطرابات؟
يبحث اختبار التحري لبقع الدم في ميشيغان عن أكثر من 50
ً
اضطرابا من شأنها أن تؤثر على واحد أو أكثر من التالي:
 nخاليا الدم
 nنمو وتطور الدماغ
ّ
n
كيفية تفتيت الجسم للمغذيات من الطعام
 nالرئتان والتنفس
 nالهرمونات
ّ
n
ى
كيفية مقاومة الجسم للعدو وااللتهابات
إن قصور الغدة الدرقية الخلقية ومرض الخاليا املنجلية ّ
والتليف
ً
الكي�سي هي بعض من االضطرابات األكثر شيوعا .للحصول على
قائمة كاملة بأسماء االضطرابات ،يرجى زيارة املوقع اإللكتروني:
.www.michigan.gov/newbornscreening
ً
ّ
التحري ( )NBSأيضا أن بعض األطفال هم
قد يكتشف اختبار
من حملة هذه االضطرابات إال أنهم في صحة جيدة.
ماذا سيحدث لوكان طفلي يعاني من أحد هذه االضطرابات؟
إن املساعدة متوفرة لطفلك في
حال ّ
تبينإصابته/إصابتهابأحد
ً
االضطرابات .وعادة يبدأ العالج مبكرا
ويستمر طوال الحياة .في كل عام،
يكتشف اختبار التحري لبقع الدم
الخاص بحديثي الوالدة حوالي 270
ً
مولودا في ميشيغان من الذين يعانون
من هذه االضطرابات الطبية.

كيف يتم تغطية تكلفة اختبارالتحري ()NBS؟
إذا َ
ولد طفلك في مستشفى ،فستكون تكلفة إجراء االختبار
ً
جزءا من أجور املستشفى .وإذا كانت الوالدة في مكان خارج
املستشفى ،فيمكن شراء بطاقة االختبار من املوقع اإللكتروني
 www.michigan.gov/nbsordersأو االتصال
ً
هاتفيا بالرقم  .1-866-673-9939قد تكون بعض
الوالدات املنزلية مؤهلة الختبار فحص مجاني.
ماذا سيحدث لبقع دم طفلي بعد االنتهاء من تحاليل
اختبارالتحري؟
ً
ال يتطلب دائما استخدام كافة بقع الدم إلجراء التحاليل
املطلوبة لالختبار .يحتفظ املختبر ببقعة دم واحدة كاملة
الستخدامها في املستقبل لكي تستخدمينها أو يستخدمها
طفلك ،لو لزم األمر لها في أي وقت .ويتم إرسال بقع الدم
الباقية لتخزينها.
قد يتم إتاحة بقع الدم الباقية من اختبار التحري
للبحوث الطبية في املستقبل بعد الحصول على موافقة
أحد الوالدين لذلك .ملعرفة املزيدُ ،يرجى قراءة نشرة
 Michigan BioTrust for Healthعلى املوقع اإللكتروني
.www.michigan.gov/biotrust.
يجيز قانون الوالية لك أن تطلبين أخذ ّ
عينة ثانية من بقع
دم طفلك لالحتفاظ بها بنفسك .إذا كنت ّ
تودين الحصول
على ّ
عينة ثانيةُ ،فيرجى أن تتحدثي مع مقدم الرعاية الصحية
املسؤول عنك حول هذا األمر.
هناك نماذج يجب تعبئتها في حال كنت تردين تدمير بقع دم
طفلك بعد اكتمال تحاليل اختبار التحري لحديثي الوالدة.
ً
ُيرجى االتصال هاتفيا بالرقم  1-866-673-9939للحصول
على مزيد من املعلومات أو زيارة املوقع اإللكتروني
. www.michigan.gov/newbornscreening

