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برنامج فحص حدیثي الوالدة
التجریبي

The Children's Hospital
at Montefiore
The University Hospital for Albert
Einstein College of Medicine
تُ دعم الد راسة من معاهد الصحة الوطنية األمريكية
وتُ جرى باالشت راك )(National Institutes of Health
 (New York Stateمع إدارة الصحة في والية نيويورك
يرجى زيارة موقعنا Department of Health).
اإللكتروني لالطالع على قائمة الجهات ال راعية في
المجال والمناصرين الذين يقدمون دع ًم ا إضاف يًا لتوسيع
.نطاق وصولنا

امسح ضوئ ًي ا رمز االستجابة السريع لزيارة الموقع
.اإللكتروني

كيف يمكنني االنضمام إلى
؟ScreenPlus
بعد والدة رضيعك في أحد المستشفيات
سيزورك  ScreenPlus،التجريبية لفحص
أحد أف راد الد راسة لمناقشة الد راسة معك.
ويمكنك ً
أيض ا زيارة موقعنا اإللكتروني
لالطالع www.ScreenPlusNY.org
.على مزيد من المعلومات
وإذا لم نتمكن من مقابلتك أثناء البقاء في
المستشفى ،فال ي زال بإمكاننا التواصل معك
لمعرفة ما إذا كنت مهت ًم ا باالنضمام
وبعد تعرفك على الد راسة ،يمكنك تحديد ما
إذا كنت ترغب في إج راء الفحص لرضيعك
لمعرفة إن كان مصا بًا باضط رابات
.اإلضافية أم ال ScreenPlus
 ScreenPlusوسيسجل باحث فحص
!ق رارك ،وبذلك تكون قد انتهيت

علي المشاركة في
هل يتع ّي ن
ّ
؟ ScreenPlusفحص
ال ،فاالختيار يعود إليك وحدك .وسيخضع طفلك
الختبا رات الفحص الروتيني لحديثي الوالدة ،حتى
.وإن اخترت عدم إج راء االختبا رات اإلضافية

!تهانينا بالمولود الجديد ،ونتمنى لكم التوفيق

ما هو فحص
؟ScreenPlus
حول فحص حديثي الوالدة
بعد الوالدة بفترة قصيرة ،يخضع جميع الرضع
في نيويورك الختبار الفحص الروتيني لحديثي
) (Newborn Screening, NBSالوالدة
الذي يفحص اإلصابة بأكثر من  50اضط را بًا
يمكن عالجها من االضط رابات التي قد تؤثر
في صحتهم ،نظرًا ألن التشخيص المبكر
.سيسمح بالتدخل والعالج المبكر
دراسة بحثية تدرس الفحص اإلضافي لحديثي
الوالدة للكشف عن االضطرابات النادرة
من د راسة بحثية ّ
توف ر  ScreenPlusتتألف
ألولياء أمور الرضع المولودين في بعض
المستشفيات التجريبية المختارة في نيويورك
خيار الكشف عن  14اضط را بًا إضاف يًا غير
مدرج حال يًا في مجموعة اختبا رات فحص
حديثي الوالدة الروتيني في نيويورك .يحتاج
إلى إذن منك ،وسيساعدنا على ScreenPlus
فهم مدى نجاح فحص حديثي الوالدة مع هذه
.الحاالت الطبية اإلضافية

ما الذي سيحدث إذا شارك رضيعي
؟ ScreenPlusفي
•

سيجري مختبر نيويورك لفحصحديثي الوالدة
)(NY Newborn Screening Laboratory
اختبا رات على عينة رضيعك لفحص إصابته
باالضط رابات اإلضافية .لن يتم سحب عينة دم
إضافية من رضيعك .ستُ جرى هذه االختبا رات
اإلضافية على نفس عينة الدم التي ُس حبت من
.كعب طفلك إلج راء فحص حديثي الوالدة الروتيني

•

وسيحصل معظم الرضع على نتيجة طبيعية،
ولن نتواصل معك حينها .وبحلول التاريخ الذي
يتم فيه رضيعك شهرًا واح ًدا ،ستُ درج نتائج
الخاصة به في تقرير فحص ScreenPlus
حديثي الوالدة الروتيني الذي يمكن لطبيب
األطفال الوصول إليه .إذا كانت النتيجة إيجابية،
 ScreenPlusفسيتصل بك مباشرة طبيب
.المتخصص في االضط رابات الوراثية

•

إذا كان رضيعك يعاني من أحد االضط رابات
 ScreenPlus،المدرجة في مجموعة فحوصات
فمن المفيد لك أن تعرف بذلك في مرحلة
مبكرة .لجميع االضط رابات المدرجة في
عالج معتمد من إدارة  ScreenPlusفحص
 (Food and Drugالغذاء والدواء األمريكية
أو تجارب سريرية )Administration, FDA
.مستمرة

•

.ال توجد تكلفة للمشاركة

متابعة الرعاية ودعم األسرة
في الحاالت النادرة التي يحصل فيها رضيعك
على نتيجة إيجابية ،سيتصل بك طبيب
لتحديد موعد لتقييم رضيعك ScreenPlus
ومناقشة الخطوات التالية لتقديم الرعاية له.
وس يُخطر طبيب األطفال المتابع لرضيعك
ً
.أيض ا

إذا كان هناك شيء واحد‟
تعلمته في رحلتنا مع المرض
النادر ،فهو أن معرفة الحالة
الصحية لطفلك في وقت مبكر
ˮأفضل بكثير

– Pam Crowley Andrews
والدة  Abbyو Belle
األطفال الذين يعيشون بداء نيمان بيك من
النوع ج(NPC) 1
المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمنظمة
Firefly Fund
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