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ماهي نتيجة
الفحص؟

فحص  أثناء  عنها  الكشف  يتم  التي  فاألمراض  خطورتها  رغم 

حديثي الوالدة هي أمراض نادرة أي نسبة إصابة رضيعك بأحد هذه 

ألن  المبكر  الفحص  بهذا  القيام  يجب  لكن  جدا  ضئيلة  العاهات 

العالج المتأخر ال يحمي من المضاعفات الوخيمة.

وعادة يتم اخباركم على النحو التالي:

األمراض  تلك  بأحد  رضيعكم  إصابة  احتمال  أن  أي  سلبية  • نتيجة 

ضئيل وال توجد حاجة إلجراء فحوص للمتابعة.

• نتيجة إيجابية أي أن رضيعكم لديه احتمال كبير لإلصابة بأحد تلك 

األمراض ويحتاج للمزيد من الفحوصات.

 لماذا نحتاج في بعض
األحيان إلى إعادة االختبار؟

يحتاج بعض األطفال الرضع إلى إعادة إجراء اختبار الفحص المبكر 

عادة بسبب وجود مشكلة في العينة األولى أوفي طريقة أخذها أو 

بسبب عدم وضوح نتيجة االختبار. لذلك طلب إعادة االختبار ال يعني 

بالضرورة أن يكون طفلك مصابا باضطراب أو مرض. ومع ذلك فمن 

المهم أخذ طفلك إلجراء االختبار في أسرع وقت ممكن.

ورقم  )العنوان  دقيقة  بمعلومات  الصحة  لمهنيي  اإلدالء  يرجى 

الهاتف( عند أخذ العينة، قصد االتصال بكم إلخباركم بالنتيجة أو 

إلجراء فحوصات أخرى في أقرب اآلجال.



لماذا ؟

 اختبار الكشف المبكر عند
حديثي الوالدة

" بداية صحية تقود إلى حياة أكثر صحة "

ماهي اإلضطربات التي يتم الكشف عنها؟

أفضل  بمثابة  الوالدة  حديثي  عند  المبكر  الكشف  اختبار  يعتبر 

طريقة للكشف المبكر عن االضطرابات النادرة التي تعد من أخطر 

من  ساعة   72 بعد  عادة  الفحص  هذا  ويتم  الصحية.  المشاكل 

جيدة  بصحة  يبدون  الرضع  معظم  أن  من  الرغم  فعلى  الوالدة. 

عند والد تهم، إال أنهم قد يكونون عرضة لمشاكل صحية خطيرة 

مثل التخلف العقلي أو الجسدي أو حتى الوفاة إن لم يتم الكشف 

المبكر عن المرض ومباشرة عالجه. ذلك أن تحديد وكشف المرض 

مبكرا هو المفتاح ألي عالج فعال ممكن.

إلجراء هذا الفحص يتم أخذ عينة صغيرة من دم الرضيع عن طريق 

الدم على ورق ترشيح  القطرات من  وخز أحد كعبيه ووضع بعض 

من نوع خاص وذلك بعد تسجيل البينات المتعلقة بالطفل ووالديه. 

ويتم إجراء هذا الفحص في اليوم الثالث أو الرابع بعد الوالدة.

كيف و متى ؟

كل يوم
يحتسب ...

البيلة الكيتونية الفنيلية
(Phénylcétonurie)

ألن  الدم  في  أالنين  الفينيل  مادة  تراكم  بسبب  اإلضطراب  هذا  يحدث 

بروتينات  في  المتواجد  األميني  الحمض  هذا  هضم  يستطيع  ال  الوليد 

الغذاء والحليب. وتتسبب هذه المادة المتراكمة في التخلف العقلي. لكن 

الفينيل  من  خال  غذائي  نظام  باتباع  العالج  من  يمكن  المبكر  التشخيص 

أالنين مما يجعل الطفل ينمو بصورة طبيعية.

(Hypothyroïdie congénitale)

قصور الغدة الدرقية الخلقي

يؤدي  أن  ويمكن  الدرقية.  الغدة  هرمون  نقص  بسبب  المرض  هذا  يحدث 

إلى ضعف النمو أو التخلف العقلي. لكن الكشف المبكر يتيح للطفل نموا 

طبيعيا عن طريق أخد أدوية الغدة الدرقية.

 تضخم الغدة الكظرية الخلقي
(Hyperplasie congénitale des surrénales)

الغدتان  تنتجها  التي  الهرمونات  كمية  تغيير  بسبب  المرض  هذا  يحدث 

الكظريتان. وتعد هذه الهرمونات الزمة للحياة وتلعب دورا مهما في النمو 

يمكن  البديلة  الهرمونات  باستخدام  المبكر  الكشف  للطفل.  الجنسي 

اجتفاف  بسبب  المبكر  الموت  خطر  تجنب  ومن  أفضل  نمو  من  الطفل 

الجسم.

مرض فقر الدم المنجلي
(Drépanocytose)  
هذا المرض يؤدي إلى تغير في شكل الكريات الحمراء إلى الشكل المنجلي 

الشديدة  واآلالم  الدم  فقر  به  المصابين  لألطفال  يسبب  الذي  المرن  غير 

يمكن  المرض  لهذا  المبكر  العالج  اإللتهابات.  تكرر  بسبب  الوفاة  حتى  أو 

األطفال من نمو أفضل ومن إطالة متوسط العمر.

(Mucoviscidose)التليف الكيسي

على  المعتاد  من  كثافة  أشد  إفرازات  وجود  بسبب  المرض  هذا  يحدث 

حيوية  ومضادات  غذائية  بمكمالت  عالجه  ويتم  واألمعاء.  الرئة  مستوى 

وعالج فيزيائي للمساعدة على منع حدوث ضعف في النمو والتهابات في 

الصدر ومشاكل في الهضم.


