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فحص المواليد لصحة طفلك



ملاذا يحتاج طفلي لفح�ص املواليد؟

يتم فح�ص جميع المواليد في م�صت�صفى الملك في�صل التخ�ص�صي 

ومركز الأبحاث للك�صف عن اأمرا�ص وراثية عديدة خطيرة ونادرة.

ق���د يبدو الأطفال الذين يعانون م���ن هذه الأمرا�ص بكامل �صحتهم 

عند ال���ولدة، لكن اإذا لم يتم عالجهم فقد ينجم عن ذلك م�صاكل 

�صحي���ة كالتخل���ف العقلي وتاأخ���ر النمو اأو حتى الوف���اة، وعند تلقي 

المعالجة يمكن منع هذه الأمرا�ص.



كيف �سيتم فح�ص طفلي؟

تاأخذ الممر�صة اأو اأحد المخت�صين قطرات قليلة من دم طفلك من كعب قدمه، 

وُتر�صل عينة الدم اإلى المختبر الوطني لفح�ص المواليد.

متى يجب �سحب عينة الدم؟  

ُت�صح���ب عين���ة ال���دم بع���د م���رور 24 �صاع���ة م���ن ولدة الطف���ل وقب���ل مغادرته 

الم�صت�صفى.

كيف اأح�سل على نتائج الفح�ص؟ 

ÍÍ صيت�صل بك من�صق فح�ص المواليد في حال اأ�صارت النتائج اإلى معاناة�

طفلك من اأحد الأمرا�ص الوراثية و�صيناق�صها معك وما يجب فعله لحقًا.  

ÍÍ.اطلبي نتائج الفح�ص عند زيارتك لطبيب طفلك



ماذا يف حال بدا طفلي يف كامل �سحته؟ فهل هناك حاجة 

فعلّية لإجراء هذه الفحو�سات؟ 

نعم، حي���ث يبدو معظم الأطفال الذين يعانون من اأح���د الأمرا�ص الوراثية في 

كامل �صحتهم عند الولدة، ويولد معظمهم من اأ�صر ل تملك تاريخًا طبيًا ي�صير 

اإل���ى وجود اأحد هذه الأمرا�ص، وبالتال���ي فاإن فح�ص الدم هو الو�صيلة الوحيدة 

لكت�ص���اف هذا النوع من ال�صطرابات مبكرًا قبل المعاناة من المر�ص ال�صديد 

اأو حدوث الوفاة - ل �صمح اهلل.



ماذا يعني اإخباري اأن طفلي بحاجة لإجراء فح�ص اآخر؟

في بع�ص الأحيان قد يحتاج الطفل لإجراء فح�ص اآخر ول يعني ذلك بال�صرورة 

اإ�صابته بمر�ص ما، وقد نلجاأ لإعادة الفح�ص في الحالت التالية:

ÍÍ.تم �صحب عينة الدم قبل مرور 24 �صاعة بعد ولدة الطفل

ÍÍ.وجود م�صكلة في طريقة �صحب عينة الدم

ÍÍ.اإظهار الفح�ص الأول لحتمالية اإ�صابة الطفل بمر�ص ما

�صيت�صل 

بك من�صق فح�ص 

المواليد في حال احتاج 

طفلك لمزيد من الفحو�صات 

والتي يجب اأن ُتجرى 

على الفور.



مالحظات هامة:

ÍÍ
نرجو  لطفلك  فح�ص  اإعادة  منك  ُطلب  حال  في 

ال�صتجابة على الفور.

ÍÍ
الثانية،  اإجراء الفح�ص لطفلك للمرة  من الهام جدًا 

فقد  اإيجابية  الثاني  الفح�ص  نتيجة  كانت  حال  وفي 

يكون طفلك يعاني من ا�صطراب وراثي ما.

ÍÍ
من  للمزيد  طفلك  احتاج  حال  في  تنتظري  ل 

الفحو�صات،  فمن ال�صروري اأن تتم هذه الفحو�صات 

في اأ�صرع وقت.



ما نوع هذه الفحو�سات؟

ت�صمل لئح���ة فح�ص المواليد 16 نوعًا من الأمرا�ص الوراثية، وب�صكل عام فاإن 

الفحو�صات تقع �صمن اأحد المجموعات التالية:

 الأمرا�ص ال�صتقالبية وهي التي توؤثر في كيفية ه�صم الج�صم للطعام.

 اأمرا�ص الغدد ال�صماء وهي التي توؤثر على م�صتوى الهرمونات ال�صرورية.

تعليمات  ُتطلب ح�صب  التي قد  الأخرى  الأمرا�ص  تتوفر فحو�صات  كما   

الطبيب المعالج.

كيف تتم معاجلة هذه الأمرا�ص؟

ÍÍ الغذائية الحمية  ت�صمل  فقد  الآخر  عن  مر�ص  كل  معالجة  تختلف 

والهرمونية  اأو تناول الأدوية.

ÍÍ في حال كان طفلك يعاني من اأحد الأمرا�ص الوراثية، فمن الهام جدًا اأن

يبداأ في تلقي العالج في اأ�صرع وقت ممكن.



ماذا لو كان لدي املزيد من ال�ستف�سارات؟ 

اطرحي الأ�صئلة على طبيب طفلك اأو ات�صلي بمن�صق فح�ص المواليد.

هل هناك املزيد مما يتوجب علّي فعله؟

ÍÍ.ا�صاألي طبيب طفلك اأو الممر�صة للتاأكد من اأخذهم لعينة الفح�ص

ÍÍ تاأكدي من ح�صول الم�صت�صفى على عنوانك واأرقام هواتفك ال�صحيحة

لالت�صال بك عند الحاجة.

ÍÍ.ارجعي لطبيب طفلك لال�صتعالم ب�صاأن نتائج الفح�ص

ÍÍ والتزمي طفلك  حالة  عن  الم�صوؤول  ال�صحية  الرعاية  لمقدم  ا�صغي 

بالتعليمات خا�صة عند الحاجة لإجراء المزيد من الفحو�صات اأو ح�صور 

المواعيد الطبية.




