
 فحوصات الفرز لك ولطفلك
 .معلومات عن فحوصات الفرز التي سیتم عرضھا علیك أثناء وبعد الحمل

ھذه المعلومات عن فحوصات الفرز التي سیتم عرضھا علیك أثناء فترة الحمل وبعد والدة طفلك. إنھ یفسر األنواع المختلفة من 
 .الفحوصات وما تبحث عنھ

ت في إعدادك لمناقشة ممرضة التولید او طبیبك بحیث یمكنك أن تطرحي األسئلة المھمة بالنسبة نأمل أن تساعدك قراءة ھذه المعلوما
 .لك

 .إن قرار إجراء أي من الفحوصات التي تم وصفھا من عدمھ یرجع لك وحدك

لغة أخرى 12و  PDF] تتوفر المعلومات أیًضا في ](https://www.gov.uk/government/publications/screening-
tests-for-you-and-your-baby-description-in-brief).  یجب على مقدمي الخدمات المحلیین بعمل أي ترجمات جدیدة
 .إضافیة

 .(https://phe-screening.theapsgroup.com/Login.html)تتوفر نسخة مطبوعة لـل [طلب باللغة اإلنجلیزیة]

-https://www.gov.uk/government/publications/screening-tests-for-you-and) [إصدارات سھلة القراءة]
your-baby-easy- Guides] لألشخاص الذین یعانون من صعوبات التعلم وتتوفر أیضا للتحمیل. 

  



 مقدمة

 

 

 فحص الفرز

 

ى تستخدم فحوصات الفرز لتحدید األشخاص الذین یعتبرون أكثر عرضة لمشكلة صحیة ما. وھذا یعني أنھم یمكن أن یحصلوا عل
عالج مبكر وربما أكثر فعالیة أو اتخاذ قرارات مدروسة بشأن صحتھم. یمكن أن یكون من المفید أن نتخیل الفرز مثل وضع الناس من 

خالل غربال. یمر معظم الناس بسالسة من خاللھ ولكن عدد قلیل یصبح عالق في الغربال. األشخاص الذین أصبحوا عالقین في 
 ن المحتمل بشدة أن تكون لدیھم المشكلة الصحیة التي یجري فحصھم من أجلھا.الغربال ھم األشخاص الذین م

 

فحوصات الفرز لیست مثالیة. سیتم إخبار بعض الناس أنھم أو أطفالھم لدیھم احتمالیة عالیة بأن یكونوا مصابین بمشكلة صحیة في 
الناس أنھم أو أطفالھم عرضة لخطر منخفض أن یصابوا  حین أنھ في الحقیقة لیس لدیھم تلك المشكلة. كما سیتم إخبار عدد قلیل من

 بمشكلة صحیة في حین أنھ حقیقة لدیھم تلك المشكلة.

 

 الشركاء بإمكانھم حضور دورات الفرز والمعلومات.

 

 الفرق بین فحوصات الفرز والفحوصات التشخیصیة؟

 

فع أو منخفض للتعرض لمشكلة صحیة. ولكن ال فحص الفرز یساعد على معرفة ما إذا كنت أنت أو طفلك على مستوى خطر مرت
یمكن عادة أن تخبرك على وجھ الیقین، لذلك األشخاص الذي یعتقد أنھم یكونون عرضة للخطر الكبیر من مشكلة غالبًا ما یعرض 

 علیھم إجراء فحص ثاٍن. وھذا ما یسمى فحص تشخیصي ویعطي إجابة أكثر تحدیدا بـ "نعم" أو "ال".



 

 ثناء وبعد الحملفحوصات الفرز أ

 

 -سیتم عرض فحوصات فرز أثناء فترة الحمل لمحاولة معرفة أي مشاكل صحیة یمكن أن تؤثر علیك أو على طفلك. الفحوصات 
یمكن أن تساعدك الفحوصات بالموجات فوق الصوتیة، وفحوصات الدم، واالستبیانات على اتخاذ خیارات حول الرعایة أو العالج 

 الدة طفلك.أثناء الحمل أو بعد و

 

یتم تقدیم بعض فحوصات الفرز لطفلك بعد وقت قصیر من الوالدة. نحن نقدم ھذه الفحوصات بحیث یمكن أن یُعطى طفلك العالج 
 المناسب في أسرع وقت ممكن إذا لزم األمر.

 

 شاھد مقطع فیدیو یوضح االختبارات المتوفرة أثناء الحمل وبعد والدة طفلك.

 

 )https://www.youtube.com/watch?v=_afr5olIpTMالفرز لك ولطفلك] ([مقاطع فیدیو لفحوصات 

 

 بعض الجوانب العملیة

 

إذا كنت تعرف أنك أو والد الطفل أو أحد أفراد األسرة لدیھا بالفعل مشكلة صحیة، فیرجى إخبار قابلتك بذلك. إذا قمت باالنتقال من 
 أخبر ممرضة التولید أو الزائرة الصحیة عن عنوانك الجدید.المنزل بینما كنت تنتظر نتائج أي فحص فرز، من فضلك 

 

 فحص الفرز ھو قرارك

 

إجراء فحص فرز من عدمھ ھو دائما اختیار شخصي وھو قرار البد أن تأخذه ألنت فقط. یمكنك مناقشة فحوصات الفرز التي تقدم لك 
واء كانت جیدة بالنسبة لك أم ال. یمكنك أیضا تغییر رأیك مع العاملین في مجال الصحة وأخذ قرار، بناء على الظروف الخاصة بك، س

 في أي مرحلة.

 

) ببعض فحوصات الفرز التي یتم وصفھا ھنا، مثل فحوصات الدم لألمراض المعدیة، NHSتوصي ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (
الدة. وذلك ألن نتائج ھذه الفحوصات وفحص العین إذا كنت تعاني من مرض السكري، كما ھو الحال بالنسبة لفحوصات حدیثي الو

 یمكن أن تساعد في التأكد من أنك أو طفلك تحصالن على العالج العاجل على المشاكل الخطیرة.

 



 

فحوصات الفرز أثناء فترة الحمل لمرض فقر الدم المنجلي والثالسیمیا، ومتالزمة داون، ومتالزمة إدواردز، ومتالزمة باتو وفحص 
 ن أن یؤدي إلى قرارات شخصیة للغایة. یمكن أن تشمل اآلتي:أسبوًعا یمك 20الـ

 

 * إذا كان أو لم یكن ینبغي علیك إجراء فحص تشخیصي مع احتمال وجود خطر حدوث إجھاض.

 * إذا كان یمكنك االستمرار في حملك أو ما إذا كان یجب إنھاءه.

 

ات الفرز ھذه. سیتم احترام قراراتك وسیدعمك متخصصو الرعایة من المھم التفكیر ملیا في ما إذا كنت ترید أن تقوم بإجراء فحوص
 الصحیة. یجب علیك التحدث إذا شعرت أن قراراتك ال تُحترم.

 

 مزید من الدعم

 

للحصول على قائمة بالمنظمات التي یمكن أن توفر المزید من الدعم حول أي من الحاالت المذكورة في ھذه المعلومات، یرجى زیارة 
[NHS.UK](https://www.nhs.uk). 

 

 )NHSفحوصات الفرز و منظمة الصحة الوطنیة (

 

) ما ھي فحوصات الفرز المقدمة استنادًا إلى األدلة الجیدة. تقوم مجموعة من الخبراء تُدعى اللجنة NHSتقرر منظمة الصحة الوطنیة (
). جمیع فحوصات الكشف التي NHSحیة الوطنیة () بتقدیم المشورة لھیئة الخدمات الصUK NSCالوطنیة للفرز بالمملكة المتحدة (

تكون مجانیة. كما توجد بعض الشركات الخاصة التي تقدم فحوصات الفرز التي یتعین علیك دفع ثمنھا. ال تستطیع  NHSتقدمھا 



) ضمان جودة الفرز الخاص. احصل على المزید [نصیحة حول الفرز الخاص] NHSمنظمة الصحة الوطنیة (
)https://www.gov.uk/phe/private-screening.( 

 

 السریة

 

) معلومات فحص الفرز الخاصة بِك NHSاكتشفي كیف تستخدم ھیئة الصحة العامة في إنجلترا وھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (
 )www.gov.uk/phe/screening-dataوتقومان بحمایتھا عبر الرابط:(

 

) تشیر إلى أن لدى طفلك شروًطا معینة، فسنقوم بنقل المعلومات إلى PND( إذا كانت فحوصات الفرز أو التشخیص قبل الوالدة
 ). ھذا یشمل:NCARDRSالخدمة الوطنیة لتسجیل األمراض الشاذة والنادرة (

 

 * مرض فقر الدم المنجلي أو الثالسیمیا

 * متالزمة داون ومتالزمة إدواردز أو متالزمة باتو.

 أسبوًعا 20ة مسح الـ* الحاالت األخرى التي التقطت بواسط

 

ھذا سجل وطني آمن لألطفال المولودین في ظروف نادرة. یساعدنا على تحسین الفحص ومنع أو عالج الحالة. [إلغاء االشتراك من 
 ) لن ننشر أبدًا معلومات یمكن أن تحدد ھویتك أو ھویة طفلك.https://www.gov.uk/phe/ncardrsالسجل أو معرفة المزید.] (

 

 لنشرةعن ھذه ا

 

 NHS) لصالح ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة PHEأُِعدَّت ھذه النشرة بواسطة ھیئة الصحة العامة بإنجلترا (

 

  



 أمراض معدیة

 إذن تجربة سریریة 

 ) توصى بفحص الفرز لألمراض المعدیة.NHSھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (

 إذن تجربة سریریة 

 

 الغرض من الفرز

 

 )، أو الزھري.HIVن لدیك التھاب الكبد الوبائي (ب) أو فیروس نقص المناعة البشریة (لمعرفة ما إذا كا

النساء الالتي یُعرف بالفعل أن لدیھن فیروس نقص المناعة البشریة أو التھاب الكبد الوبائي (ب) یحتجن لمقابالت متخصصة في وقت 
 مبكر للتخطیط لرعایتھم أثناء فترة الحمل.

 

 حول ھذه الحاالت

 

یتم تمریر التھاب الكبد الوبائي (ب) وفیروس نقص المناعة البشریة في الدم وسوائل الجسم عن طریق االتصال الجنسي أو اإلبر 
 المصابة. ویمكن أیضا أن تنتقل ھذه الفیروسات من األم إلى الطفل.

 

 فیروس التھاب الكبد الوبائي (ب)

 

ویمكن أن یسبب اعتالل صحة حاد (فوري) ومزمن (طویل األجل). األطفال  یؤثر فیروس التھاب الكبد الوبائي (ب) على الكبد.
٪) لتطویر عدوى التھاب الكبد الوبائي (ب) مدى  90( 10في  9المصابون عند الوالدة أو خالل السنة األولى من العمر لدیھم فرصة 

 الحیاة. ھذا یمكن أن یؤدي إلى أمراض مثل التھابات الكبد والسرطانات.

 

 نقص المناعة البشریةفیروس 

 

یضعف فیروس نقص المناعة البشریة جھاز المناعة مما یجعل من الصعب محاربة العدوى. وإذا لم یتم عالجھ، فإنھ یمكن أن ینتقل 
س من األم إلى طفلھا أثناء الحمل، عند الوالدة أو عن طریق الرضاعة الطبیعیة. العالج أثناء الحمل یقلل كثیراً من خطر تمریر فیرو

 ٪) إلى أقل من25( 4في كل  1نقص المناعة البشریة للطفل من نسبة 

 %).0.5( 200في كل  1

 

 الزھري

 

الزھري عبارة عن عدوى تنتقل عن طریق االتصال الجنسي. ویمكن أن ینتقل من األم إلى طفلھا أثناء الحمل. إذا لم یتم عالجھ، یمكن 
 ب اإلجھاض أو والدة جنین میت.أن یؤدي إلى مشاكل صحیة خطیرة للطفل أو قد یسب

 



 

 فحص الفرز

 

 سیتم أخذ عینة دم من ذراعك.

 

 

یتم تخزین كمیة صغیرة من ھذا الدم في المختبر. یمكن استخدامھ للفحوصات إذا ظھرت علیك عالمات عدوى أو طفح جلدي أثناء 
 الحمل.

 

 سالمة الفحص

 

 ال توجد مخاطر مرتبطة بالفحص.

 

 فحص الفرز ھو قرارك

 

وصى بھذه الفحوصات لحمایة صحتك من خالل العالج المبكر والرعایة والحد بشكل كبیر من أي خطر. أنھا تقلل إلى حد كبیر أي یُ 
 فرصة لنقل العدوى إلى الطفل أو الشریك أو أفراد األسرة اآلخرین.

 

 عدم إجراء الفحص



 

 أسبوعاً، 20وقت الحق في فترة الحمل، في حوالي إذا قررت عدم إجراء الفحوصات، سوف یتم إعادة تقدیم فحص الفرز في 

 

 الحصول على نتائجي

 

النتیجة السلبیة تعني أنك "سلبي اآلن". ھذا ال یعني أنك محمیة طوال فترة الحمل. احم نفسك من العدوى وقم باإلبالغ عن األعراض 
 في أي وقت.في أقرب وقت ممكن لممرضة التولید أو طبیبك. یمكنك اجراء الفحص أنت وشریكك 

 

نوصي بإجراء اختبار متكرر إذا قمت بتغییر شریكك الجنسي، أو تتعاطى المخدرات بالحقن، أو كنت تعمل في مجال الجنس، أو لدیك 
 ).STIشریك مصاب، أو لدیك شریك ثنائي الجنس أو تم تشخیصھ بالعدوى المنقولة جنسیاً (

 

 نتیجة إیجابیة

 

ي (ب)، فإنھ من المھم ان تقوم فرق متخصصة بفحص صحتك أثناء الحمل وبعد والدة الطفل. قد إذا كان لدیك التھاب الكبد الوبائ
 یحتاج شریك حیاتك وأي أطفال وأفراد عائلتھ المقربة للفحص والتطعیم.

 

بي من من لقاح التھاب الكبد (ب) في األوقات الصحیحة لحمایة صحتھم. اطل 6من المھم جدا أن یحصل الطفل على كل الجرعات ال
 طبیبك العام أو الممرضة أو الزائرة الصحیة إذا لم یحدث اي شئ من ذلك. یجب أن یتم التطعیم:

 

 ساعة من الوالدة 24* خالل 

 أسابیع من العمر 4* في 

 أسبوًعا (جزء من جدول التحصین الروتیني للطفل) 16و 12و 8* في عمر 

 * في عمر سنة واحد

 

 ن األجسام المضادة (التھاب الكبد المناعي (ب)) في التطعیم األول.قد یحتاج طفلك أیًضا إلى حقنة م

 

 سیكون ھناك فحص دم مع التطعیم النھائي في عمر سنة واحدة مع لمعرفة ما اذا كان قد تم تجنب العدوى.

 

الحصول على الرعایة إذا كان لدیك فیروس نقص المناعة البشریة فیمكنك أن تقلل كثیرا من خطر نقل الفیروس إلى الطفل من خالل 
 المتخصصة والعالج واألدویة والرعایة المخططة للوالدة الخاص بك، وعن طریق عدم الرضاعة الطبیعیة.

 

إذا كنت تعاني من الزھري فیتم تقدیم طلب إحالة عاجلة إلى فریق متخصص. العالج عادة عبارة عن أخذ مضادات حیویة، وھي آمنة 
یضا بفحص شریك حیاتك لمعرفة ما إذا كان یحتاج إلى عالج. وسوف یحتاج الطفل إلى الخضوع بالنسبة للطفل. سیقوم الفریق أ

 لفحص إضافةً إلى فحوصات الدم بعد الوالدة، وقد یحتاج إلى أخذ مضادات حیویة.



 

 الحصول على نتائجي

 

أسبوًعا. كما سیتم  16قبل الوالدة في حوالي  إذا كانت نتیجتك سلبیة، فستناقشھا القابلة معك. سیحدث ھذا أثناء أو قبل موعدك التالي
 تسجیلھا في المالحظات الخاصة بك.

 

إذا كنت مصابًا بفیروس نقص المناعة البشریة أو التھاب الكبد (ب) أو الزھري، فسوف تتصل بك قابلة متخصصة لترتیب موعد في 
 تخطیط لرعایتك.أیام. سیقومون بمناقشة النتیجة، وإجراء مزید من الفحوصات وال 10غضون 

 إذن تجربة سریریة 

-https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andتعرف على [مزید من المعلومات وتفاصیل مجموعات الدعم] (
baby/screening-blood-test-infectious-diseases-pregnant/ على موقع (NHS.UK. 

 إذن تجربة سریریة 

 

 عن ھذه النشرة

 

 )NHS) لصالح ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (PHEبواسطة ھیئة الصحة العامة بإنجلترا ( أُِعدَّت ھذه النشرة

 

 

 

  



 خلیة المنجل والثالسیمیا

 

 الغرض من الفرز

 

 لمعرفة ما إذا كنت حامال لجینات فقر الدم المنجلي أو الثالسیمیا، وبالتالي من المرجح أن تنقلھ للطفل.

 

 حول ھذه الحاالت

 

الكبرى ھما أمراض دم موروثة خطیرة. أنھا تؤثر على الھیموغلوبین، وھو الجزء من الدم ) والثالسیمیا SCDمرض الخلیة المنجلیة (
الذي یحمل األكسجین في جمیع أنحاء الجسم. األشخاص الذین یعانون من ھذه الحاالت بحاجة إلى رعایة متخصصة في جمیع مراحل 

 حیاتھم.

 

م شدید جدا، وأن یصابون بالتھابات خطیرة تھدد الحیاة وعادة ما یكونوا أن یتعرضوا لنوبات من أل SCDیمكن للناس الذین یعانون من 
یمكنھم تلقي العالج في وقت مبكر، بما في ذلك  SCDیعانون فقر الدم (أجسامھم تواجھ صعوبة في حمل األكسجین). یعانون من 

ین، على منع تفاقم المرض والسماح للطفل أن التطعیمات والمضادات الحیویة، والتي سوف تساعد، جنبا إلى جنب مع الدعم من الوالد
 یعیش حیاة أكثر صحة.

 

أسابیع والحقن  5إلى  3األشخاص الذین یعانون من الثالسیمیا الكبرى یعانون من فقر الدم الحاد ویحتاجون إلجراء نقل دم كل 
 واألدویة طوال حیاتھم.

 

 لتي قد تكون موجودة.وھناك أیضا، أمراض ھیموغلوبین أخرى أقل شیوعا وأقل خطورة ا

یعتبر فقر الدم المنجلي والثالسیمیا من األمراض الموروثة التي تنتقل من اآلباء إلى األبناء من خالل جینات الھیموغلوبین الغیر 
نة عادیة. الجینات ھي رموز في أجسامنا ألشیاء مثل لون العیون وفصیلة الدم. الجینات تعمل في أزواج. لكل ما نرثھ نحصل على جی

 واحدة من والدتنا وواحدة من والدنا.

 

واحدة من أبائھم،  -من جینات الھیموغلوبین غیر العادیة  2یصاب األشخاص بمرض فقر الدم المنجلي أو الثالسیمیا إذا كانوا ورثوا 
مون ھذا وجود وواحدة من أمھاتھم. یعرف األشخاص الذین یرثون جینة واحدة فقط غیر عادیة "بحاملي المرض" (بعض الناس یس

"سمة"). األشخاص الحاملون للمرض یتمتعون بصحة جیدة ولیس لدیھم المرض، على الرغم من أنھ یمكن أن یواجھون بعض 
 المشاكل في الحاالت التي تكون فیھا أجسامھم قد ال تحصل على أوكسجین كافي، على سبیل المثال في حالة وجود مخدر.

 

 ملین للمرض فالطفل لدیھ:عندما یكون كال الوالدین أشخاص حا

 

 الطفل لن یعاني أو یكون حامل لمرض -٪) أن ال یتأثر 25( 4من كل  1* احتمالیة 

 ٪) أن یرث جینات ھیموغلوبین غیر عادیة، وأن یعاني من أمراض ھیموغلوبین25( 4من كل  1* احتمالیة 

 ن یكون حامالً للمرض.٪) أن یرث جین ھیموغلوبین واحد غیر عادي وأ50( 4من كل  2* احتمالیة 

 



 

یمكن ألي شخص أن یكون حامال لمرض ھیموغلوبین. ومع ذلك، فإن ذلك أكثر شیوعا بین الناس الذین أتى أجدادھم من أفریقیا 
 ومنطقة البحر الكاریبي والبحر األبیض المتوسط والھند وباكستان وجنوب وجنوب شرق آسیا والشرق األوسط.

 

 فحص الفرز

 

الحمل لفقر الدم المنجلي والثالسیمیا یتضمن إجراء فحص دم. من األفضل أن یتم الفحص قبل أن تصبح في األسبوع  الفرز في فترة
 من الحمل. 10

 

تم تقدیم عرض لجمیع النساء الحوامل إلجراء فحص لمرض الثالسیمیا ولكن ال یتم تقدیم عرض تلقائیا لكل النساء إلجراء فحص لفقر 
 لمعروض یعتمد على المكان الذي تعیش فیھ.الدم المنجلي. الفرز ا

 

في المناطق التي تكون فیھا أمراض الھیموغلوبین أكثر شیوًعا سیتم عرض إجراء فحص دم علیك لفقر الدم المنجلي. في المناطق التي 
 لة األب.تكون فیھا أمراض الھیموغلوبین ھي أقل شیوعا یستخدم استبیان للتعرف على أصول عائلة أم الطفل وأصول عائ

 

 إذا أظھر االستبیان أن أحد الوالدین في خطر لكونھ حامل لمرض فقر الدم المنجلي، یتم تقدیم فحص الدم للمرأة.

 یمكنك أن تطلب إجراء فحص الدم حتى لو أن أصول عائلتك ال توحي بأن الطفل سیكون عرضة لمرض ھیموغلوبین.

 

 سالمة الفحص

 



و الطفل ولكن من المھم أن تفكر بعنایة ما إذا كان ینبغي علیك إجراء ھذا الفحص أم ال. یمكن أن فحص الفرز ال یمكن أن یؤذیك أنت أ
یوفر فحص الفرز معلومات قد تعني ان علیك اتخاذ قرارات ھامة أخرى. على سبیل المثال ، قد یتم عرض مزید من الفحوصات علیك 

 التي لھا مخاطر التسبب في حدوث إجھاض.

 

 راركفحص الفرز ھو ق

 

ال ینبغي علیك إجراء فحص الفرز. بعض الناس یریدون معرفة ما إذا كان أطفالھم یعانون من مرض فقر الدم المنجلي أو الثالسیمیا 
 والبعض اآلخر ال یریدون معرفة ذلك.

 

 عدم إجراء الفحص

 

م لحدیثي الوالدة لمرض فقر الدم المنجلي إذا اخترت عدم إجراء فحص الفرز أثناء فترة الحمل، یمكن للطفل أن یخضع لفحص بقعة الد
 أیام من العمر. 5عندما یبلغ 

 

 النتائج المحتملة

 

 الفحوصات سوف تخبرك ما إذا كنت حامالً أم ال، أو ما إذا كنت نفسك تعاني من مرض.

 

 مزید من الفحوصات

 

لد الطفل أیضا حامل للمرض سیتم عرض إجراء إذا كنت حامال لمرض ھیموغلوبین، سیتم تقدیم فحص الدم لوالد الطفل. إذا كان وا
 فحوصات تشخیصیة علیك لمعرفة ما إذا كان الطفل قد تأثر.

 

 إذا كان والد الطفل غیر موجودًا وتم تحدیدك باعتبارك حاملة للمرض فسوف یعرض علیك إجراء فحص تشخیصي.

 

لإلجھاض األمر متروك لك بخصوص إجراء  ٪) من الفحصوات التشخیصیة تؤدي1٪ إلى 0.5(  200في كل  2إلى  1حوالي 
 الفحص اإلضافي من عدمھ. ھناك نوعان من الفحوصات التشخیصیة.

 

أسبوًعا من الحمل. إبرة دقیقة، توضع عادة من خالل بطن  14إلى  11) عادة ما یتم إجراؤه ما بین CVSأخذ عینات الزوائد المشیمیة (
 یمة. یمكن فحص الخالیا من األنسجة لفقر الدم المنجلي أو الثالسیمیا.األم، تستخدم ألخذ عینة صغیرة من نسیج المش

 

أسبوًعا من الحمل. یتم تمریر إبرة رفیعة من خالل بطن األم إلى الرحم لجمع عینة صغیرة  15بزل السلى وعادة ما یتم اجرائھ بعد 
 ن فحصھا لفقر الدم المنجلي أو الثالسیمیا.من السائل المحیط بالطفل. یحتوي السائل على بعض من خالیا الطفل، التي یمك

 



 النتائج المحتملة من االختبارات التشخیصیة

 

إذا أظھرت النتیجة أن الطفل یعاني من مرض فقر الدم المنجلي أو الثالسیمیا فسوف یُعرض علیك تحدید موعد مع األخصائي 
 ثھا الطفل ومناقشة االختیارات المتاحة أمامك.الصحي. سوف تكون قادرة على الحصول على معلومات عن الحالة التي ور

 

بعض الحاالت تعتبر أكثر خطورة من غیرھا. تقرر بعض النساء االستمرار في الحمل. البعض اآلخر یقررن أنھن ال یرغبن في 
 االستمرار مع الحمل ویقمن بإنھائھ.

 

ودعم من المھنیین بالرعایة الصحیة لمساعدتك على إذا كنت تواجھ ھذا االختیار فسوف تحصل على معلومات إضافیة عن الحالة 
 اتخاذ قرار. تتوفر المعلومات أیًضا من مجموعات الدعم.

 

إذا أظھر الفحص أنك شخص حامل للمرض، فھناك فرصة أن بعض األعضاء اآلخرین في عائلتك یمكن أن یكونوا أشخاص حاملین 
 إذا كانوا یخططون النجاب طفل.للمرض أیضا. قد ترغب في تشجیعھم على طلب فحص، خصوصا 

 

 النتائج المحتملة من الفحوص التشخیصیة

 

 إن الشخص الذي یجري الفحص سیقوم بمناقشة الترتیبات الالزمة لتوفیر نتیجتك.

 

 إذن تجربة سریریة 

-https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andتعرف على [مزید من المعلومات وتفاصیل مجموعات الدعم] (
baby/screening-sickle-cell-thalassaemia-pregnant/ على الموقع اإللكتروني (NHS.UK. 

 إذن تجربة سریریة 

 

 عن ھذه النشرة

 

 )NHS) لصالح ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (PHEأُِعدَّت ھذه النشرة بواسطة ھیئة الصحة العامة بإنجلترا (

 

 

 

  



 متالزمة إدواردز ومتالزمة باتاوو متالزمة داون

 

 الغرض من فحص الفرز

 

)، ومتالزمة T21أو  21رجح أن یكون الطفل یعاني من متالزمة داون (المعروف كذلك باسم التثلث الصبغي لمعرفة كیف من الم
 ).T13/  13) أو متالزمة باتو (التثلث الصبغي T18/  18ادواردز (التثلث الصبغي 

 

 حول ھذه الحاالت

 

ات تحمل الجینات التي تحدد كیف یتم نمونا. ھناك داخل خالیا أجسادنا ھناك ھیاكل صغیرة تسمى الكروموسومات. ھذه الكروموسوم
زوجا من الكروموسومات في كل خلیة. یمكن أن تحدث تغییرات عندما یتم إنتاج خالیا الحیوانات المنویة أو البویضات مما قد  23

 یؤدي إلى أن یكون للطفل كروموسوم إضافي.

 

لدون من أمھات من كافة األعمار، لكن فرصة والدة طفل یعاني من إحدى األطفال الذین یعانون من متالزمات داون وإدوارد وباتو یو
 ھذه الحاالت یتزاید كلما تقدمت األم في العمر .

 

 متالزمة داون 

 

 في كل خلیة في الجسم، 21تحدث متالزمة داون بسبب وجود نسخة إضافیة من كروموسوم 

 

صعوبات التعلم. ھذا یعني أنھم سوف یجدون صعوبة أكثر من  كل شخص یعاني من متالزمة داون سیكون لدیھ مستوى معین من
معظم الناس على تفھم وتعلم أشیاء جدیدة. قد یكون لدیھم تحدیات في التواصل وصعوبة في إدارة بعض المھام الیومیة. األشخاص 

 الذین یعانون من متالزمة داون لدیھم مالمح وجھ ممیزة لكنھم ال یشبھون بعضھم البعض.

 



 

 األطفال الذین یعانون من متالزمة داون ویذھبون إلى المدرسة االبتدائیة العادیة سیحتاجون دعم إضافي. معظم

تعتبر بعض المشاكل الصحیة أكثر شیوعا في األشخاص الذین یعانون من متالزمة داون. وتشمل ھذه أمراض القلب ومشاكل في 
٪ من األطفال بعد بلوغھم عامھم 5، لكن لسوء الحظ، لن یعیش حوالي السمع والرؤیة. یمكن عالج العدید من المشكالت الصحیة

 األول.

 

بالنسبة لألطفال اللذین ال یعانون من مشاكل صحیة خطیرة فإن البقاء على قید الحیاة یشبھ بقاء األطفال اآلخرین وسیعیش معظم 
 أو أكثر. 60المصابین بمتالزمة داون حتى عمر 

 

ن متالزمة داون أن یعیشون نوعیة جیدة من الحیاة، ویقول معظمھم أنھم یستمتعون بحیاتھم. مع الدعم، یمكن للناس الذین یعانون م
یستطیع الكثیر من األشخاص المصابین بمتالزمة داون الحصول على وظائف وإقامة عالقات والعیش بشكل شبھ مستقل في مرحلة 

 البلوغ.

 

 متالزمة ادواردز ومتالزمة باتو 

 

في كل الخالیا أو بعضھا. األطفال الذین  18ن یعانون من متالزمة إدواردز یكون لدیھم نسخة إضافیة من كروموسوم األطفال الذی
 في كل الخالیا أو بعضھا. 13یعانون من متالزمة باتو یكون لدیھم نسخة إضافیة من كروموسوم 

 

٪ من اللذین یعانون من  13ل المولودین أحیاء فقط حوالي من المؤسف أن معدالت البقاء على قید الحیاة منخفضة، وأن أولئك األطفا
٪ من اللذین یعانون من متالزمة باتو سیعیشون بعد عید میالدھم األول. بعض األطفال قد یبقون على قید  11متالزمة إدواردز و 

 الحیاة إلى سن البلوغ ولكن ھذا أمر نادر الحدوث.



 

واردز ومتالزمة باتو لدیھم صعوبات في التعلم ومجموعة واسعة من المشاكل البدنیة، التي جمیع األطفال الذین یولدون مع متالزمة اد
 عادة ما تكون خطیرة للغایة. قد یعانون من مشاكل في القلب والجھاز التنفسي والكلى والجھاز الھضمي.

 

طفال الذین یعانون من متالزمة حوالي نصف األطفال المصابین بمتالزمة باتو سیحصلون أیًضا على شفة وحلق مشقوقین. األ
 إدواردز ومتالزمة باتو سیكون لدیھم وزن منخفض عند الوالدة.

 

على الرغم من الصعوبات التي یواجھونھا، یمكن لألطفال إحراز تقدم ببطء في نموھم. یحتاج األطفال األكبر سنًا الذین یعانون من أي 
 من الحالتین إلى االلتحاق بمدرسة متخصصة.

 

 لفرزفحص ا

 

 أسبوًعا من الحمل. 14و  10فحص الفرز عن ھذه الحاالت یسمى "االختبار المجمع" ویتوافر ما بین 

 

إذا اخترت أن تكون الفحوص مجتمعة، یتم أخذ عینة من الدم من ذراعك. في كشف تاریخ عن طریق الموجات فوق الصوتیة یتم قیاس 
باسم الشفافیة القفویة). یتم استخدام المعلومات من ھاذین الفحصین لمعرفة خطر السائل في الجزء الخلفي من رقبة الطفل (المعروف 

 إصابة الطفل بمتالزمة داون أو إدواردز أو باتو.

 

 20و  14إذا كنت بعیدا جدا في أثناء الحمل إلجراء الفحص المجتمع لمتالزمة داون، سوف یعرض علیك إجراء فحص دم ما بین 
حص لیس دقیقا جدا بنفس قدر دقة الفحص المجتمع. إذا كنت في مرحلة متأخرة جدًا في الحمل إلجراء أسبوعا من الحمل. ھذا الف

 من الحمل. 20الفحص المجمع لمتالزمتي إدواردز وباتو، سوف یعرض علیك فحص أثناء األسبوع 

 

 سالمة الفحص

 

ما إذا كان ینبغي علیك إجراء ھذا الفحص أم ال. ھذا فحص الفرز ال یمكن أن یؤذیك أنت أو الطفل ولكن من المھم أن تفكر بعنایة 
الفحص ال یمكن أن یجزم ما إذا كان الطفل لدیھ بالتأكید متالزمة داون أو متالزمة ادواردز أو متالزمة باتو أو ال. یمكن أن یوفر 

جراء فحوصات تشخیصیة التي فحص الفرز معلومات قد تؤدي إلى مزید من القرارات الھامة. على سبیل المثال، قد یعرض علیك إ
 یكون لھا مخاطر إجھاض.

 

 فحص الفرز ھو قرارك

 

ال ینبغي علیك إجراء فحص الفرز. بعض الناس یریدون معرفة ما إذا كان أطفالھم لدیھم متالزمة داون أو متالزمة ادواردز أو 
 متالزمة باتو والبعض اآلخر ال یریدون معرفة ذلك.

 

 على: یمكنك اختیار إجراء فحص فرز

 



 حاالت 3* كل الـ

 * متالزمة داون فقط

 * متالزمة إدواردز ومتالزمة باتاو فقط

 * عدم وجود أي من الحاالت

 

 عدم إجراء الفحص

 

إذا اخترت عدم إجراء فحص الفرز عن متالزمة داون و متالزمة ادواردز ومتالزمة باتو فال یزال بإمكانك اختیار إجراء فحوصات 
 أخرى.

 

الحمل قد یثیر مشاكل جسدیة مع الطفل والتي قد تكون ذات صلة بھذه الحاالت. سیتم إخبارك دائًما إذا تم العثور على  أي فحص أثناء
 أي شيء غیر متوقع أثناء الفحص.

 

 النتائج المحتملة

 

 سوف یتم اعطائك نتیجتین: واحدة لمتالزمة داون، وأخرى لمتالزمة إدواردز ومتالزمة باتو.

 

، فھذا یسمى نتیجة 150في  1لفرز أن فرصة أن یعاني الطفل من متالزمة داون أو ادواردز أو باتو أقل من إذا أظھر فحص ا
 ٪) من نتائج فحوصات الفرز ستكون ذات مخاطر منخفضة.95( 100من أصل  95"مخاطر منخفضة". أكثر من 

 

 د متالزمة داون وإدواردز وباتو.نتیجة مخاطر منخفضة ال تعني أنھ ال یوجد خطر على اإلطالق على الطفل لوجو

 

 2في  1، ھذا یعني من 150في  1إذا أظھر فحص الفرز أن فرصة أن یعاني الطفل من متالزمة داون أو ادواردز أو باتو أعلى من 
٪) من نتائج فحصوات الفرز تكون ذات خطر 5( 20في كل  1، فھذا ما یسمى نتیجة "مخاطر مرتفعة". أقل من 150في  1إلى 
 ي.عال

 

 نتیجة مخاطر مرتفعة ال تعني أن الطفل لدیھ بالتأكید متالزمة داون ومتالزمة إدواردز أو متالزمة باتو.

 

 مزید من الفحوصات

 

 إذا كان لدیك نتیجة مخاطر منخفضة فلن یُعرض علیك إجراء فحص آخر.

 

إذا كان الطفل لدیھ متالزمة داون أو  إذا كان لدیك نتیجة مخاطر مرتفعة، سیقدم لك عرض إلجراء فحص تشخیصي لمعرفة ما
 متالزمة إدواردز أو متالزمة باتو أم ال.



 

لذلك سوف تخبرك أیًضا عما إذا كان الطفل  13و 18سوف تبحث الفحوصات التشخیصیة لمتالزمة داون أیًضا عن كروموسومات 
صیة لمتالزمة إدواردز ومتالزمة باتو سوف تنظر أیضا لدیھ متالزمة ادواردز أو متالزمة باتو أم ال. وبالمثل، فإن الفحوصات التشخی

 لمتالزمة داون. 21في كروموسوم 

 

٪) من الفحوصات التشخیصیة تؤدي لإلجھاض األمر متروك لك بخصوص إجراء 1٪ إلى 0.5(  200في كل  2إلى  1حوالي 
 الفحص اإلضافي من عدمھ.

 

 ھناك نوعان من الفحوصات التشخیصیة.

 

 من الزوائد المشیمیة بواسطة أخذ عینات

 

أسبوًعا من الحمل. إبرة دقیقة، توضع عادة من خالل بطن  14إلى  11) عادة ما یتم إجراؤه ما بین CVSأخذ عینات الزوائد المشیمیة (
مة األم، تستخدم ألخذ عینة صغیرة من نسیج المشیمة. ثم یتم فحص الخالیا من األنسجة لمتالزمة داون ومتالزمة إدواردز ومتالز

 باتو.

 

 بزل السلى

 

أسبوعا من الحمل. یتم تمریر إبرة رفیعة من خالل بطن األم إلى الرحم لجمع عینة صغیرة  15بزل السلى وعادة ما یتم اجرائھ بعد 
 و.من السائل المحیط بالطفل. السائل یحتوي على خالیا من الجنین، التي یتم فحصھا لمتالزمة داون ومتالزمة إدواردز ومتالزمة بات

 

عدد قلیل من النساء الالتي یجرین الفحص التشخیصي سیعرفن أن أطفالھن لدیھم واحدة من ھذه الحاالت. ثم یكون لدیھم خیاران. تقرر 
بعض النساء االستمرار في الحمل واالستعداد ألطفالھم الذین یعانون من ھذه الحالة. البعض اآلخر یقررن أنھن ال یرغبن في 

 ویقمن بإنھائھ.االستمرار مع الحمل 

 

 إذا كنت تواجھ ھذا االختیار فسوف تحصل على دعم لمساعدتك على اتخاذ قرار.

 

 الحصول على نتائجي

 

 إذا أظھر فحص الفرز الخاص نتیجة مخاطر منخفضة، یجب أن یتم إخبارك في غضون أسبوعین من وقت إجراء فحص.

 

أن یتم إخبارك في غضون ثالثة أیام عمل من الوقت الذي تصبح فیھ  إذا أظھر فحص الفرز الخاص بك نتیجة مخاطر مرتفعة، فیجب
 نتیجة فحص الدم متاحة. سیتم إعطاؤك موعد لمناقشة نتائج الفحص والخیارات األخرى التي ستكون متاحة لك.

 

 إذن تجربة سریریة 



-https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andتعرف على [مزید من المعلومات وتفاصیل مجموعات الدعم] (
baby/screening-amniocentesis-downs-syndrome/ على موقع (NHS.UK. 

 إذن تجربة سریریة 

 

 عن ھذه النشرة

 

 NHS) لصالح ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة PHEأُِعدَّت ھذه النشرة بواسطة ھیئة الصحة العامة بإنجلترا (

 

 اإلذن الستخدام الصورة الموجودة أعاله.مع خالص الشكر لجمعیة متالزمة داون إلعطائنا 

 

 

 

  



اسبوع) 20حالة بدنیة (فحص ال   11  

 الغرض من فحص الفرز

 

أسبوًعا. یشار إلیھا  20أیام من الحمل ویسمى عادة فحص الـ 6أسبوًعا و 20أسبوًعا و 18ھذا الفحص عادة ما یتم في الفترة ما بین 
 أحیانًا باسم فحص منتصف الحمل.

 

 وال یستطیع أن یجد كل ما قد یكون خطأ.حالة مختلفة في الطفل  11یبحث الفحص فقط عن 

 

 حول ھذه الحاالت

 

 سوف ینظر الفحص بالتفصیل في عظام وقلب ودماغ والحبل الشوكي ووجھ وكلى وبطن الطفل.

في معظم الحاالت سوف یظھر الفحص أن الطفل یبدو أنھ ینمو كما ھو متوقع ولكن في بعض األحیان توجد مشكلة أو یشتبھ فیھا. 
ة بعض المشاكل بصورة أكثر وضوًحا من غیرھا. على سبیل المثال، بعض األطفال لدیھم مشكلة تسمى السنسنة المشقوقة ویمكن رؤی

 المفتوحة، األمر الذي یؤثر على الحبل الشوكي.

 

ف عنھم حوالي السنسنة المشقوقة عادة ما یمكن رؤیتھا بوضوح على األشعة وھؤالء األطفال الذین لدیھم ھذه المشكلة، سوف یتم الكش
 ٪).90( 10من أصل  9

 

٪) األطفال الذین لدیھم عیوب في 50بعض المشاكل األخرى، مثل عیوب القلب، تصعب رؤیتھا. سوف یجد الفحص حوالي نصف (
 القلب.

 

بیل المثال بعض المشاكل التي یمكن أن تتم رؤیتھا على الفحص سوف تعني أن الطفل قد یحتاج للعالج أو الجراحة بعد والدتھ، على س
الشفة المشقوقة. في عدد قلیل من الحاالت تم العثور على بعض المشاكل الخطیرة جدًا، على سبیل المثال، لم یتطور الدماغ والكلى 
واألعضاء أو العظام الداخلیة للطفل بشكل صحیح. في بعض الحاالت النادرة والخطیرة جدا حیث ال یوجد عالج ممكن، فإن الطفل 

 قصیر من والدتھ أو قد یموت خالل فترة الحمل. یموت بعد وقت

 

للحصول على معلومات أكثر تفصیالً حول الشروط الرئیسیة التي یتم البحث عنھا خالل مسح منتصف الحمل یرجى زیارة 
]NHS.UK[ (https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/anomaly-scan-18-19-20-21-weeks-

pregnant/). 

 

 حص الفرزف

 

 تتم معظم عملیات الفحص من قبل موظفین مدربین تدریبًا متخصًصا یطلق علیھم اسم أخصائیین تصویر.

 

 من أجل أن یحصل الشخص المسؤول عن التصویر على صور جیدة للطفل، یتم إجراء الفحص في غرفة مضاءة بشكل خافت.



 

 

 . سوف یطلب منك االستلقاء على األریكة.1

 سیطلب منك رفع بلوزتك إلى صدرك وخفض تنورتك أو بنطلونك إلى الوركین.. وبعد ذلك 2

 . سیتم وضع منادیل ورقیة حول مالبسك لحمایتھا من ھالم الموجات فوق الصوتیة، الذي سوف یوضع على بطنك.3

م الطفل. الھالم یضمن . ثم یقوم الشخص المسؤول عن التصویر بعد ذلك بتمریر جھاز الكشف المحمول بالید على جلدك لفحص جس4
 أن یكون ھناك اتصال جید بین جھاز الكشف وجلدك.

 

إجراء الفحص ال یؤلم ولكن قد یحتاج الشخص المسؤول عن التصویر لتطبیق ضغط طفیف للحصول على أفضل صور للطفل. قد 
الصوتیة. خالل الفحص، یكون  یكون ھذا غیر مریح. وبعد ذلك تتم رؤیة صورة باألبیض واألسود للطفل على شاشة الموجات فوق

الشخص المسؤول عن التصویر بحاجة إلبقاء الشاشة في وضع یمكنھ من الحصول على رؤیة جیدة للطفل. قد تكون الشاشة مقابلة لھم 
 مباشرة أو في زاویة.

 

 دقیقة. 30عادةً ما تستغرق المقابلة حوالي 

 

لة. سوف یخبرك الطبیب أو القابلة الذین یتابعون حالتك قبل أن تأتي. إذا لم تكن قد تحتاج إلى أن تكون مثانتك ملیئة عندما تأتي للمقاب
 متأكدا، یمكنك االتصال بھم لالستفسار.

 

قد ترغب في أن یحضر معك شخص إلى موعد المسح الضوئي. معظم المستشفیات ال تسمح لألطفال لحضور األشعة حیث ال تتوفر 
 من المستشفى عن ھذا قبل موعد مقابلتك. عادة رعایة لألطفال. یرجى االستفسار

 



في بعض األحیان یكون من الصعب الحصول على لقطات جیدة للطفل. ھذا ال یعني أن ھناك أي شيء یدعو للقلق. إذا حدث ھذا، 
لى سبیل أسبوًعا من الحمل. من حین آلخر ال یمكن إكمال الفحص الثاني، لألسباب التالیة ع 23فسیتم تقدیم فحص إضافي لك قبل 

 المثال:

 

 * الطفل یرقد في وضع غریب

 * أنت فوق الوزن المتوسط

 

 في ھذه الحالة، لن یُعرض علیك فحص فرز آخر، لكن سیوفر لك فحًصا بدنیًا شامًال لطفلك بعد الوالدة.

 

 سالمة الفحص

 

لمھم علیِك أن تفكري بعنایة ما إذا ال توجد مخاطر معروفة على الطفل أو األم من إجراء فحص الموجات فوق الصوتیة ولكن من ا
أسبوع أم ال. یمكن أن یوفر الفحص معلومات قد تعني انھ ینبغي علیك اتخاذ قرارات ھامة أخرى. على  20كنتي ستخضعین لفحص الـ

 سبیل المثال ، قد یتم عرض مزید من الفحوصات علیك التي لھا مخاطر التسبب في حدوث إجھاض.

 

 فحص الفرز ھو قرارك

 

حالة والبعض اآلخر ال یریدون  11یتعین علیك إجراء الفحص. بعض الناس یریدون معرفة ما إذا كان أطفالھم لدیھ واحدة من الـ ال
 معرفة ذلك.

 

 عدم إجراء الفحص

 

 إذا اخترت عدم إجراء المسح سوف تحصل على كل الروتین اآلخر قبل الوالدة الخاصة بك بشكل طبیعي.

 

 النتائج المحتملة

 

 حالة 11ر معظم الفحوصات أن الطفل یبدو أنھ ینمو كما ھو متوقع، وال توجد أيٍ من ال تشی

 



 

إذا وجدت إحدى الحاالت أو اشتبھ في وجودھا، قد یسعى الشخص المسؤول عن التصویر في الحصول على رأي ثان من عضو آخر 
 من الموظفین.

 

 فرصة أن یولد طفل بمشكلة صحیة التي لم تتمكن الفحوصات من تحدیدھا. الفحوصات لن تتمكن من معرفة جمیع الحاالت. ھناك دائما

 

 مزید من الفحوصات

 

 قد یتم عرض إجراء فحص آخر للجزم ما إذا كانت ھناك مشكلة.

 

إذا عرض علیك إجراء مزید من الفحوصات فسوف یتم إعطاؤك المزید من المعلومات عنھا بحیث یمكنك أن تقرر ما إذا كنت ترید أن 
جریھا. سوف تكون قادرا على مناقشة ھذا األمر مع ممرضة التولید أو المستشار الطبي. إذا لزم األمر، سوف یتم تحویلك إلى ت

 متخصص، وربما یكون ذلك في مستشفى آخر.

 

 الحصول على نتائجي

 

 سیكون الشخص المسؤول عن التصویر قادرا على ان یخبرك بنتائج الفحص في نفس الوقت.

 

 ة سریریة إذن تجرب



-https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andتعرف على [مزید من المعلومات وتفاصیل مجموعات الدعم] (
baby/anomaly-scan-18-19-20-21-weeks-pregnant/ على موقع (NHS.UK. 

 إذن تجربة سریریة 

 

 عن ھذه النشرة

 

 )NHS) لصالح ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (PHEا (أُِعدَّت ھذه النشرة بواسطة ھیئة الصحة العامة بإنجلتر

 

 

  



 فحص العین لمرضى السكري

 

 إذن تجربة سریریة 

 ) توصى بفحص الفرز لمرض العین لمرضى السكريNHSھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (

 إذن تجربة سریریة 

 

 الغرض من فحص الفرز

 

جمة عن مرض السكري ومراقبة صحة عینیك للتحقق من عالمات اعتالل الشبكیة بسبب مرض السكري ومشاكل العیون األخرى النا
 .2أو النوع  1إذا كنت حامل ومصابة بداء السكري من النوع 

 

أسبوعاً أو أكثر). ویمكن عالج سكري الحمل من خالل التغییر في  28بعض النساء یُصبن بسكري الحمل في أواخر فترة الحمل (
الطفل. لن تحتاج فحص فرز للعین لمرضى السكري إذا لم یكن لدیك مرض  النظام الغذائي، وعادة ما ینتھي ھذا المرض بمجرد والدة

 السكري قبل الحمل.

 

 عن ھذه الحالة

 

یحدث اعتالل الشبكیة لمرضى السكري عندما یؤثر مرض السكري على األوعیة الدمویة الصغیرة الموجودة في الشبكیة في الجزء 
 الخلفي من العین.

جراء فحص الفرز للعین ویعتبر الفرز مھم جدا عندما تكونین حامل ألن خطر التعرض تقدم عروض لجمیع مرضى السكري إل
 لمشاكل خطیرة في العین أكبر.

 

 ما ھو الغرض من فحص الفرز؟

 

أسبوعا من الحمل.  28سیتم عرض علیك فحص فرز في، أو بعد فترة وجیزة، من زیارتك األولى لعیادة ما قبل الوالدة، وكذلك بعد 
 16عثور على مراحل مبكرة من اعتالل الشبكیة في فحص الفرز األول، سیُعرض علیك إجراء فحص أخر خالل الفترة ما بین إذا تم ال

 أسبوعا من الحمل. إذا تم العثور على اعتالل شبكیة حاد في أي فحص فرز، سوف تحال إلى طبیب متخصص في العیون. 20و 

 

 ني في جمیع األوقات األخرى.فحص الفرز أثناء الحمل ھو نفس الفحص الروتی

 



 

سیقوم موظفو فحص الفرز بتسجیل التفاصیل الخاصة بك ومستوى النظر. سوف یضعون قطرة في عینیك لجعل بؤبؤي عینیك أكبر 
 حتى تتم رؤیة شبكیة العین بشكل أوضح. والتقاط صور فوتوغرافیة رقمیة من شبكیة عینك.

 

 فایة سیتم تحویلك إلى طبیب متخصص في العیون إلجراء فحص مختلف.إذا كانت الصور لیست واضحة بما فیھ الك

 

 سالمة الفحص

 

 6-2الصورة غیر مؤلمة وال تكون الكامیرا في اتصال مع العین. قطرات العین قد تلدغ لبضع ثوان، وتسبب عدم وضوح الرؤیة لـ 
 ساعات بعد الفحص. خذ جمیع النظارات المعتادة الخاصة بك معك.

 

 شمسیة معك الرتدائھا في المنزل، حیث إن كل شيء قد یبدو مشرقا جدا بعد فحص الفرز. خذ نظارات

 

أجري الترتیبات الالزمة الستخدام وسائل النقل العام أو أطلب من شخص توصیلك للمنزل. یجب أن ال تقوم بالقیادة بعد فحص الفرز 
 حیث أن قطرة العین یمكن أن تجعل الرؤیة ضبابیة.

 

 یمكن أن تسبب القطرة، ارتفاع دراماتیكي مفاجئ في الضغط داخل العین. أعراض ارتفاع الضغط تشمل ما یلي:نادرا جدا، 

 

 * ألم أو عدم ارتیاح شدید في العین

 * احمرار في بیاض العین



 * رؤیة غیر واضحة باستمرار

 

 أو الذھاب إلى قسم الحوادث والطوارئ.إذا كنت تعاني من أي من ھذه األعراض بعد الفرز ، یجب أن تعود إلى وحدة العین 

 

 فحص الفرز ھو قرارك

 

 ینصح بشدة إجراء ھذا الفحص إذا كان لدیك بالفعل مرض السكري قبل الحمل.

 

فحص الفرز للعین ھو جزء من إدارة مرض السكري واعتالل الشبكیة لدى مرضى السكري یعتبر قابل للعالج، خصوصا إذا تم 
 اكتشافھ في وقت مبكر.

 

 دم إجراء الفحصع

 

 یمكن لألشخاص الذین یعانون من مرض السكري أن یقرروا عدم حضور مقابالت فحص الفرز للعین.

 

 إذا قررت عدم إجراء الفحص یجب علیك إخطار الطبیب الذي یقوم برعایتك لمرض السكري خالل فترة الحمل.

 

 النتائج المحتملة

 

 ھي: إذا أجریت فحص الفرز ، فإن النتائج المحتملة

 

 * ال یوجد اعتالل في الشبكیة

 * العالمات المبكرة العتالل الشبكیة

 * اعتالل الشبكیة بشكل أكثر جدیة حیث یتطلب األمر اإلحالة إلى أخصائي

 

إذا أظھر الفحص الذي أجري علیك عالمات مبكرة العتالل الشبكیة، فسوف یعطیك المھني الصحي الخاص بك نصائح حول رعایة 
أثناء الحمل، وسوف تتم دعوتك إلجراء فحوصات فرز إضافیة أثناء فترة الحمل. وسوف تتم دعوتك إلجراء  مرض السكري

 فحوصات فرز إضافیة أثناء فترة الحمل. إذا كنت مدخنا، أطلب المساعدة للتوقف أو على األقل خفف العدد الذي تدخنھ.

 

 موعد مع طبیب متخصص في العیون. إذا أظھر الفحص أن لدیك اعتالل في الشبكیة فسوف تحصل على

 

 الحصول على نتائجي

 



 أسابیع بعد موعد فحص الفرز الخاص بك. 6) الخاص بك في غضون GPسوف یتم إرسال الرسالة إلیكم وإلى الطبیب العام (

 

 إذن تجربة سریریة 

-https://www.nhs.uk/conditions/diabetic-eyeتعرف على [مزید من المعلومات وتفاصیل مجموعات الدعم] (
screening/ على الموقع اإللكتروني (NHS.UK. 

 إذن تجربة سریریة 

 

 عن ھذه النشرة

 

 )NHS) لصالح ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (PHEأُِعدَّت ھذه النشرة بواسطة ھیئة الصحة العامة بإنجلترا (

 

 

  



 )العیون والقلب والوركین والخصیتین (الفحص البدني

 

 إذن تجربة سریریة 

 حص البدني للمولود) بالفNHSتوصي ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (

 إذن تجربة سریریة 

 

 الغرض من الفرز

 

فحوصات  4ساعة من الوالدة، سوف یعرض علیك إجراء فحص بدني كامل من الرأس إلى القدم لطفلك. وسوف یشمل ذلك  72خالل 
ألوالد لكي یستفیدوا من فرز محددة لمعرفة ما إذا كان طفلك لدیھ مشكلة في العینین أو القلب أو الوركین أو في الخصیتین عند ا

 الفحص المبكر والعالج الممكن.

 

 أسابیع من العمر حیث إن بعض الحاالت ال تتطور أو تظھر حتى ذلك الوقت. 8و 6یتم إجراء فحوصات الفرز مرة أخرى بین 

 

 حول الحاالت

 

 كل جزء من أجزاء الفحص البدني یبحث في حاالت مختلفة.

 

 العیون

 

من األطفال الرضع لدیھم مشاكل في العینین التي تحتاج إلى العالج. یتحقق الفحص من مظھر  10,000من كل  3أو  2حوالي 
وحركة العینین. السبب الرئیسي للفحص ھو تحدید حالة تسمى إعتام عدسة العین (إعاقة العدسة الشفافة داخل العین). الفحص ال یمكن 

 أن یخبرك عن مدى جودة رؤیة طفلك.

 

 القلب

 

عام لقلب طفلك وأحیانا یتم سماع ھمھمة. الھمھمة ھي صوت یُحدثھ الدم عندما یمر عبر القلب. في جمیع الحاالت تقریبا  ھناك فحص
في  1عند سماع ھمھمة، یكون القلب طبیعي. الھمھمة شائعة في األطفال الرضع وھذا ال یعني دائما وجود مشكلة. ومع ذلك، حوالي 

 التي تحتاج إلى عالج. طفل لدیھ مشكلة في القلب 200كل 

 

 الوركین

 

الرضع یمكن أن یولدوا بمفاصل وركین غیر مكتملة التكوین وإذا لم یتم عالج ذلك فإنھ یمكن أن یؤدي إلى حدوث عرج ومشاكل 
 من األطفال الرضع لدیھم مشاكل في الوركین التي تحتاج إلى العالج. 1,000في كل  2أو  1بالمفاصل. حوالي 



 

 الخصیتین

 

فحص األطفال الذكور للتأكد من أن الخصیتین في المكان المناسب. یمكن أن یستغرق سقوط الخصیتین إلى األسفل داخل كیس  یتم
طفل من األوالد لدیھم مشاكل تتعلق بعدم نزول الخصیتین التي تحتاج إلى العالج للحد من  100في كل  1الصفن عدة أشھر. حوالي 

 في الحیاة، مثل انخفاض الخصوبة.خطر التعرض لمشاكل في وقت الحق 

 

 فحص الفرز

 

 سوف یقوم األخصائي الصحي بإجراء فحص جسدي لطفلك وتوجیھ بعض األسئلة إلیك بشأن الحالة العامة لصحتھ.

 

 سیتعین خلع مالبس طفلك إلجراء جزء من الفحص. خالل الفحص، سیقوم األخصائي الصحي بـ:

 

 كیف تبدو عینیھ وكیف تتحرك * النظر في عیني طفلك مع التركیز على

 * االستماع إلى قلوبھم باستخدام سماعة الطبیب للكشف عن أصوات القلب

 * فحص الوركین لضمان أن المفاصل في المكان الصحیح

 * فحص األطفال األوالد للتحقق مما إذا الخصیتین في المكان الصحیح.

 

 



 

 

 أسابیع من العمر. 8إلى  6دة، ومرة أخرى عندما یكون طفلك ما بین ساعة من الوال 72تجرى فحوصات الفرز ھذه في غضون 

 

 سالمة الفحص



 

 ال توجد مخاطر مرتبطة مع إجراء ھذا الفحص.

 

 فحص الفرز ھو قرارك

 

 یھدف الفحص لتحدید أي من المشاكل في وقت مبكر حتى یكون من الممكن بدء العالج في أقرب وقت ممكن.

 

 لبدني العام بما في ذلك ھذا الفرز لطفلك.لذا یُنصح بإجراء الفحص ا

 

 عدم إجراء الفحص

 

یمكنك أن تقرر أن یتم فحص طفلك والكشف علیھ ألي من الحاالت أو جمیعھا. إذا كان لدیك أیة مخاوف یجب علیك مناقشتھا مع 
 قابلتك والمھني الصحي الذي یقوم بالفحص.

 

 النتائج المحتملة

 

دعو للقلق. إذا وجد المھني الصحي مشكلة محتملة، فسوف تتم إحالة طفلك لمزید من التقییم عادة ال یتم العثور على شيء ی
 والفحوصات إذا كان ذلك مناسبا.

 

 الحصول على نتائجي

 

سوف یعطیك المھني الصحي الذي یقوم بإجراء الفحص النتائج على الفور. إذا كانت ھناك حاجة إلجراء إحالة لمزید من التقییم، فھذا 
 م مناقشتھ معك في وقت الفحص.ستت

 

یتم تسجیل النتائج في مالحظات حالة طفلك والسجل الصحي الشخصي للطفل ("الكتاب األحمر"). سوف تحتاج لالحتفاظ بھذا السجل 
 بأمان والتأكد من أن یكون متاًحا كلما قابل طفلك المھني الصحي.

 

 إذن تجربة سریریة 

 NHS.UKیل مجموعات الدعم] على موقع تعرف على [مزید من المعلومات وتفاص
(https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/newborn-physical-exam/). 

 إذن تجربة سریریة 

 

 عن ھذه النشرة



 

 )NHS) لصالح ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (PHEأُِعدَّت ھذه النشرة بواسطة ھیئة الصحة العامة بإنجلترا (

  



 فقدان السمع

 

 ریریة إذن تجربة س

 ) بفحص الفرز لفقدان السمعNHSتوصي ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (

 إذن تجربة سریریة 

 

 الغرض من الفرز

 

 للعثور على األطفال الذین یعانون من فقدان السمع بحیث یمكن أن یتم تقدیم الدعم والمشورة لھم من البدایة.

 

 عن ھذه الحالة

 

مع فقدان سمع دائم في إحدى األذنین أو كلیھما. یولد معظم ھؤالء األطفال في أسر  1,000من كل من األطفال  2یولد ما بین واحد إلى 
 لیس لھم تاریخ یتعلق بفقدان السمع.

 

فقدان السمع بشكل دائم یمكن أن یؤثر بشكل كبیر على نمو الجنین. معرفة ذلك في وقت مبكر یعطي ھؤالء األطفال فرصة أفضل 
واللغة. إن ذلك سوف یساعد األطفال على االستفادة القصوى من العالقات مع أسرھم ومقدمي الرعایة منذ سن لتطویر مھارات الكالم 

 مبكرة.

 

 فحص الفرز

 

سیتم تقدیم اختبار فحص السمع لك في المستشفى قبل الخروج من المستشفى، أو عندما تكون في المنزل، أو ستتم دعوتك لحضور 
، سیتم إجراء الفحص من قبل الزائرة الصحیة في غضون األسابیع القلیلة األولى. وعادة، ما یتم موعد العیادة. في بعض المناطق

 أشھر من العمر. 3إجراء الفحص في األسابیع األربعة إلى الخمسة األولى، لكن یمكن إجراءه حتى وصول الطفل إلى 

 

ئق. یتم وضع سماعة أذن صغیرة ناعمة ذات رأس بارز ) بضع دقاAOAEیستغرق الفحص المسمى فحص االنبعاثات السمعیة اآللیة (
في أذن 'طفلك ویتم تشغیل أصوات نقر خافتة لطفلك. عندما تتلقى األذن الصوت، الجزء الداخلي (الذي یسمى القوقعة) یستجیب وھذا 

 یمكن أن یتم معرفتھ من قبل معدات فحص الفرز.

 



 

أول فحص. ھذا ال یعني بالضرورة أن طفلك یعاني من فقدان السمع. ویمكن لیس من الممكن دائما الحصول على ردود واضحة من 
 أن یعني:

 

 * لم یكن طفلك ثابتا عندما تم إجراء الفحص

 * كان ھناك ضجیج في الخلفیة

 ھذا أمر شائع للغایة ویذھب مع مرور الوقت –* لدى طفلك سوائل أو انسداد مؤقت في آذنیھ 

 ع* قد یعاني طفلك من فقدان السم

 

في ھذه الحاالت سیتم تقدیم فحص آخر لطفلك. قد یكون ھذا نفس الفحص األول، أو أي نوع آخر یسمى فحص االستجابة اآللیة للدماغ 
أجھزة استشعار صغیرة التي توضع على رأس طفلك ورقبتھ. یتم وضع سماعات رأس ناعمة على  3). وھذا یشمل AABRالسمعي (

 ر خافتة. یستغرق ھذا الفحص ما بین خمسة وخمسة عشر دقیقة.آذني طفلك ویتم تشغیل أصوات نق

 



 

 سالمة الفحص

 

 ال توجد مخاطر مرتبطة مع إجراء ھذا الفحص.

 

 فحص الفرز ھو قرارك

 

 ویوصى بإجراء فحص الفرز ھذا لطفلك. معرفة فقدان السمع في وقت مبكر مھم لنمو طفلك.

 

 عدم إجراء الفحص

 

ص فرز السمع لحدیثي الوالدة فسوف یتم إعطائك قوائم مرجعیة لتساعدك على فحص حاسة السمع إذا قررت عدم الحصول على فح
 ).GPعند طفلك عندما یكبر في السن. إذا كان لدیك أیة مخاوف یجب علیك التحدث مع الزائرة الصحیة أو الطبیب الممارس العام (

 

 النتائج المحتملة

 

ا األذنین فإنھ من غیر المحتمل أن یكون یعاني من فقدان السمع. ومع ذلك، فحص فرز إذا كان طفلك لدیھ استجابة واضحة في كلت
للسمع لدى حدیثي الوالدة ال یلتقط جمیع أنواع فقدان السمع ویمكن أن یحدث فقدان السمع لألطفال في وقت الحق. من المھم أن تتحقق 

خصي لصحة طفلك الطفل ("الكتاب األحمر") تخبرك عن كیفیة القیام من سمع طفلك كلما ینمو ویكبر. القائمة التفقدیة في السجل الش
 بذلك. إذا كانت لدیك أیة مخاوف حول سمع طفلك، أخبري الزائرة الصحیة أو الطبیب العام.



 

ة إذا كانت نتائج فحص الفرز ال تظھر استجابة واضحة من واحد أو كال من آذني طفلك سوف یتم تحدید موعد مع قسم السمع لمقابل
 أخصائي السمع.

 

طفل ال تظھر علیھم ردود واضحة على فحوصات الفرز. تحویل طفلك إلجراء مزید من الفحوصات ال  100من كل  3-2حوالي 
 یعني بالضرورة أنھ یعاني من فقدان السمع.

 

ر المقابلة في حالة أسابیع من إجراء فحص السمع على طفلك. من المھم جدا أن تحض 4یجب أن یقابلك اختصاصي السمع في غضون 
 أن طفلك یعاني من فقدان السمع.

 

 الحصول على نتائجي

 

 سوف یتم اعطائك نتائج طفلك في أقرب وقت بعد إجراء فحص السمع.

 

 إذن تجربة سریریة 

-https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andتعرف على [مزید من المعلومات وتفاصیل مجموعات الدعم] (
baby/newborn-hearing-test/ على موقع (NHS.UK. 

 إذن تجربة سریریة 

 

 عن ھذه النشرة

 

 )NHS) لصالح ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (PHEأُِعدَّت ھذه النشرة بواسطة ھیئة الصحة العامة بإنجلترا (

 

 

  



 بقعة دم

 إذن تجربة سریریة 

 ) بفحص الفرز لبقعة الدمNHSتوصي ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (

 بة سریریة إذن تجر

 

 الغرض من الفرز

 

 حاالت الصحیة النادرة والخطیرة. 9لمعرفة ما إذا كان طفلك یعاني من أي من الـ

 

العالج المبكر یمكن أن یحسن صحة طفلك ویمنع اإلعاقة الشدیدة أو حتى الموت. إذا كنت أنت، والد الطفل، أو أحد أفراد األسرة تعاني 
 فضلك أخبر األخصائي الصحي على الفور. بالفعل واحد من ھذه الحاالت، من

 

 حول ھذه الحاالت

 

 مرض فقر الدم المنجلي

 

). تعتبر ھذه SCDمن األطفال الرضع الذین یولدون في المملكة المتحدة یعانون من مرض فقر الدم المنجلي ( 2,800من كل  1حوالي 
ن الدم الذي یحمل األكسجین في جمیع أنحاء الجسم. األطفال أمراض دم موروثة خطیرة. أنھا تؤثر على الھیموغلوبین، وھو الجزء م

 الذین یعانون من فقر الدم المنجلي بحاجة إلى رعایة متخصصة في جمیع مراحل حیاتھم.

 

أن یتعرضوا لنوبات من ألم شدید وأن یصابون بالتھابات خطیرة تھدد الحیاة وعادة ما یكونوا  SCDیمكن للناس الذین یعانون من 
)، یمكنھم تلقي SCDفقر الدم (أجسامھم تواجھ صعوبة في حمل األكسجین). األطفال الذین یعانون من مرض فقر الدم المنجلي ( یعانون

العالج في وقت مبكر، بما في ذلك التطعیمات والمضادات الحیویة، والتي سوف تساعد، جنبا إلى جنب مع الدعم من الوالدین، على 
 فل أن یعیش حیاة أكثر صحة.منع تفاقم المرض والسماح للط

 

 التلیف الكیسي

 

). تؤثر ھذه الحالة CFمن األطفال الرضع الذین یولدوا في المملكة المتحدة یعانون من التلیف الكیسي ( 2,500في كل  1حوالي 
یًرا ما یعانون من الموروثة على الھضم والرئتین. األطفال الذین یعانون من التلیف الكیسي قد ال تزید أوزانھم بشكل جید، وكث

 االلتھابات الصدریة.

یمكن عالجھم في وقت مبكر من خالل اتباع نظام غذائي عالي الطاقة واألدویة والعالج الطبیعي. على  CFاألطفال الذین یعانون من 
عیش حیاة أطول الرغم من أن األطفال الذین یعانون من التلیف الكیسي قد یصبحون مریضین جدا، العالج المبكر یساعدھم على ال

 وأكثر صحة.

 

 قصور الغدة الدرقیة الخلقي



 

). CHTمن األطفال الرضع الذین یولدون في المملكة المتحدة یعانون من قصور الغدة الدرقیة الخلقي ( 2,000من كل  1حوالي 
رمون الغدة الدرقیة، وأنھم لیس لدیھم ھرمون ثیروكسین كافي. ال ینمو األطفال بشكل صحیح بدون ھ CHTاألطفال الذین یعانون من 

 یمكن أن یطوروا مشاكل جسدیة وصعوبات تعلم خطیرة دائمة.

 

یمكن عالجھم في وقت مبكر من خالل تناول أقراص ھرمون الغدة الدرقیة وھذا یسمح لھم بالنمو  CHTاألطفال الذین یعانون من 
 طبیعیا.

 

 أمراض التمثیل الغذائي الموروثة

 

 6ما إذا كان لدیك تاریخ عائلي بخصوص مرض متعلق بالتمثیل الغذائي. یتم فحص األطفال الرضع لـ من المھم أن تخبر طبیبك
 ).IMDSأمراض تتعلق بالتمثیل الغذائي الموروثة (

 

 وھذه ھي:

 

 )PKU* بیلة الفینیل كیتون (

 )MCADD* نقص نازعة المتوسطة سلسلة أسیل التمیم (

 )MSUD* داء بول شراب القیقب (

 )IVAض الدم اإلیزوفالیریكي (* أحمضا

 )GA1( 1* بیلة حمض الغلوتاریك النوع 

 )HCU* بیلة ھوموسیستینیة (عدم االستجابة للبیریدوكسین) (

 

) أو نقص نازعة PKUمن األطفال الرضع الذین یولدوا في المملكة المتحدة یعانون من بیلة الفینیل كیتون ( 10,000في كل  1حوالي 
 ) الحاالت األخرى تعتبر نادرة، وتحدث فيMCADDل التمیم (المتوسطة سلسلة أسی

 طفل رضیع. 300,000من كل  1طفل رضیع إلى  150,000من كل  1

 

األطفال الذین یعانون من ھذه الحاالت الموروثة ال یمكنھم ھضم بعض المواد في طعامھم. دون تلقي العالج فإن بعض األطفال 
یمكن أن یمرضوا فجأة وبشكل كبیر. تكون أعراض الحاالت مختلفة؛ قد یكون بعضھا مھددا  الرضع الذین یعانون من ھذه الحاالت

 للحیاة أو یؤدي إلى مشاكل نمو خطیرة.

 

 جمیعھا یمكن معالجتھا عن طریق اتباع نظام غذائي یدار بعنایة، الذي یختلف من حالة ألخرى ویمكن أن یشمل أدویة إضافیة.

 

 فحص الفرز

 



أیام من العمر سیقوم المھني الصحي بوخز كعب طفلك باستخدام جھاز خاص لجمع بعض قطرات من الدم على  5 عندما یبلغ طفلك
أیام. قد یكون وخز الكعب غیر مریح مما قد یتسبب في بكاء طفلك. یمكنك المساعدة عن  5بطاقة. أحیانا قد یكون ھذا بعد أكثر من 

 خالل حضنھ وإطعامھ. طریق التأكد من إبقاء طفلك دافئا ومرتاحا ومن

 

 

 



في بعض األحیان، ال بد من اخذ عینة بقعة دم ثانیة في وقت الحق، إذا كان األمر كذلك سیتم شرح السبب. وھذا ال یعني بالضرورة 
 أن ھناك طفلك یعاني من شيء ما.

 

 سالمة الفحص

 

 ال توجد مخاطر معروفة على طفلك مرتبطة بإجراء الفحص.

 

 كفحص الفرز ھو قرار

 

من المستحسن إجراء فحص الفرز على طفلك لجمیع ھذه الحاالت ولكنھ لیس إلزامیا. یمكنك اختیار إجراء فحص الفرز لفقر الدم 
المنجلي أو التلیف الكیسي أو قصور الغدة الدرقیة الخلقي بشكل فردي ولكن یمكن فقط اختیار إجراء الفحص على جمیع أمراض 

تة أو ال شيء على اإلطالق. إذا كنت ال تریدین أن یتم فحص طفلك ألي من ھذه الحاالت أو لدیك أي التمثیل الغذائي الموروثة الس
 مخاوف، الرجاء مناقشة ذلك مع قابلتك.

 

یكون الفرز المبكر ھو األفضل حیث یمكن بدء العالج في أسرع وقت ممكن إذا لزم األمر. ولكن إذا اخترت عدم الخضوع للفرز، 
شھرا من العمر لجمیع الظروف  12الفحص الحقًا إذا غیرت رأیك. إذا غیرت رأیك، یمكن فحص األطفال حتى  یمكن لطفلك إجراء

 أسابیع من العمر). 8باستثناء التلیف الكیسي (فقط حتى 

 

 النتائج المحتملة

 

ذه الحاالت. بینما ستكون نتیجة معظم األطفال یكون لھم نتائج طبیعیة تشیر إلى أنھ من غیر المحتمل أن یكونوا یعانون من أي من ھ
الفحص إیجابیة لعدٍد قلیل من األطفال في واحدة من الحاالت، وھذا ال یعني أنھم یعانون من تلك الحالة، ولكن من المرجح إصابتھم 

 بھا. إذا لزم األمر، سوف یتم تحویلك إلى متخصص، وربما یكون ذلك في مستشفى آخر.

 

د بعض األطفال الذین قد یكونوا حاملي وراثیین لھذا المرض. قد یحتاج ھؤالء األطفال الرضع فحص الفرز عن التلیف الكیسي یج
 إلجراء مزید من الفحوصات. ال یكشف فحص الفرز عن جمیع األشخاص الحاملین للمرض.

 

شف عن األطفال الذین أحیانا، قد یتم تحدید حاالت طبیة أخرى من خالل فحوصات الفرز ھذه. على سبیل المثال، عادة ما یتم الك
یعانون من بیتا ثالسیمیا كبرى (وھو مرض خطیر في الدم). یتعین أن یتم إحالة ھؤالء األطفال أیضا لتلقي العالج والرعایة مدى 

 الحیاة.

 

الدم  فحص الفرز عن مرض فقر الدم المنجلي أیضا یتعرف عن األطفال الذین یحملون الجینیة لھذا المرض أو غیره من أمراض خالیا
الحمراء. األشخاص الحاملون للمرض یتمتعون بصحة جیدة على الرغم من أنھ یمكن أن یواجھون بعض المشاكل في الحاالت التي 

 تكون فیھا أجسامھم قد ال تحصل على أوكسجین كافي، على سبیل المثال في حالة وجود مخدر.

 

 الحصول على نتائجي

 



أسابیع من العمر. یجب تسجیل النتائج في السجل الصحي  6لوقت الذي یبلغ فیھ طفلك یجب أن تتلقى النتائج من مھني صحي في ا
الشخصي لطفلك ("الكتاب األحمر"). یرجى االحتفاظ بھذه بصورة آمنة وإحضارھا معك إلى أي مقابالت قادمة. سیتم االتصال بك 

 عاجال إذا كان یعتقد أن طفلك یعاني من أي مشكلة.

 

 الخاصة بطفلي والبیانات بعد فحص الفرز؟## بطاقة بقعة الدم 

 

 سنوات على األقل، ویمكن استخدامھا: 5بعد إجراء فحص الفرز على بطاقات بقعة الدم یتم تخزینھا لمدة 

 

 * للتحقق من النتیجة أو لغیرھا من الفحوصات التي یوصى بھا طبیبك

 * لتحسین برنامج الفرز

 طفال وأسرھم في المملكة المتحدة.* للبحوث لغرض المساعدة في تحسین صحة األ

 

ھذا البحث ال یعرف ھویة طفلك، ولن یتم االتصال بك. ویخضع استخدام بقع الدم ھذه لمدونة الممارسات التي یمكن الحصول علیھا 
 من قابلتك، أو على الموقع اإللكتروني.

 

بحاث المرتبطة ببرنامج الفرز ھذا. إذا كنت ال ترید ھناك فرصة صغیرة قد یرغب الباحثون أن یدعوك أنت أو طفلك للمشاركة في األ
 أن تتم دعوتك للمشاركة في البحوث، الرجاء إخبار القابلة بذلك.

 

 إذن تجربة سریریة 

-https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-andتعرف على [مزید من المعلومات وتفاصیل مجموعات الدعم] (
baby/newborn-blood-spot-test/ ( على موقعNHS.UK. 

 إذن تجربة سریریة 

 

 عن ھذه النشرة

 

 )NHS) لصالح ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة (PHEأُِعدَّت ھذه النشرة بواسطة ھیئة الصحة العامة بإنجلترا (

 

 

 


