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يف الدامنرك ،يتم توفري فحص للدم لجميع األطفال حديثي الوالدة ،واملعروف أيضً ا باسم
اختبار وخز الكعب ،والذي ميكن أن يكشف عام يعانيه الطفل من بعض الظروف الصحية
الخطرية
معلومات عن اختبار وخز الكعب
الكتشاف ما إذا كان الطفل يعاين من أمراض خلقية أم ال ،وهو أمر مهم لعالجه يف أرسع وقت ممكن أي ما بني  48و  72ساعة بعد الوالدة ،يقوم أخصايئ
الصحة بسحب عينة دم .ولن يتم القيام بخطوة اختبار الدم إال بعد الحصول عىل موافقة الوالدين عىل تلك الخطوة .يف حالة عدم موافقة الوالدين ،لن يتم أخذ
العينة.

كيفية يتم هذا األمر؟
تتكون عينة الدم من بضع قطرات من الدم تم جمعها عىل ورقة جافة ،وتم أخذها عن طريق وخز الجلد من السطح الخارجي ألحد كعبي الطفل .وهذه الخطوة
ناد ًرا ما تسبب أي إزعاج للطفل.

ما هي أهمية ذلك االختبار بالنسبة للطفل؟
حتى يف حالة ما إذا كان الطفل يبدو بصحة جيدة متا ًما بعد والدته ،قد يولد الطفل ،يف حاالت نادرة ،وهو مصاب بعيوب خلقية :عىل سبيل املثال ،خطأ يف عملية
التمثيل الغذايئ .يف الوقت الذي ال يزال فيه الطفل يف رحم األم ،يكون الطفل محميًا بعملية التمثيل الغذايئ الخاصة باألم .وهذا يعني أن هذا النوع من األمراض ال
يظهر إال بعد والدة الطفل .وميكن لهذا املرض أن يتسلل للطفل :عىل سبيل املثال ،بسبب تراكم املنتجات األيضية الضارة يف الدم .أو ميكن أن يصيب الطفل فجأة:
عىل سبيل املثال ،عىل شكل أزمات أيضية ميكن أن تعرض حياة الطفل للخطر .وبناء عىل هذا ،كلام طالت فرتة تأخر العالج ،كلام تعرضت حياة الطفل للخطر أكرث
فأكرث ،وزادت فرص اإلصابة بأرضار عقلية أو بدنية دامئة .لهذا ،فمن املهم مبكان للطفل التعرف عىل املرض وبدء العالج يف أقرب وقت ممكن.
ما هي األمراض املحددة التي ميكن اإلصابة بها؟
ميكنك العثور عىل قامئة األمراض الخلقية النادرة التي نحذر منها حاليًا عىل موقع معهد شتاتنس سريوم .www.ssi.dk/nyfoedte :ميكنك كذلك قراءة
املزيد عن األمراض الفردية عىل هذا املوقع .كام ميكنك أن تجد أيضً ا يف نهاية هذه النرشة أمثلة فردية لتلك األمراض .يف حالة ما إذا كان طفلك يعاين من أحد تلك
األمراض املشار إليها ،سوف يتم إعالمك عىل الفور ،وسوف يتم استدعاء الطفل مرة أخرى إلجراء املزيد من الفحوصات وتلقي العالج .ويف معظم الحاالت ،يتم هذا
األمر يف قسم طب األطفال املحيل بالتعاون مع اإلدارات الجينية الرسيرية يف مستشفى جامعة كوبنهاجن ومستشفى جامعة آرهوس.

كيف يكون االختبار بال أخطاء؟
ألن هذا االختبار يطلق عليه اختبار فحص ،ففي حاالت نادرة ،وخاصة يف حالة األطفال مبترسي الوالدة ،قد تكون هناك نتائج تشري إىل املرض ،دون أن يكون هذا
هو الحال فعالً .لهذا ،يجب إجراء املزيد من الفحوصات عىل الفور لرسعة الكشف عن ذلك األمر .وباملثل ،فإن الفحص ال يقيض عىل جميع أنواع األمراض .أوالً،
فليس هناك إمكانية تقنية للكشف عن جميع األمراض الخلقية .وثانياً ،يستهدف الفحص األمراض فقط ،حني توفر املؤرشات املبكرة خيارات عالج أفضل لصالح
الطفل.

املعلومات األخرى
ما الذي يحدث لعينة الدم بعد إجراء الفحوصات؟
يتم االحتفاظ بالعينة مجمدة يف البنك الحيوي لفحوصات األطفال حديثي الوالدة مبعهد شتاتنس سريم
يف مرافق مغلقة بإحكام وشديدة التأمني .يتم تخزين العينات لألغراض التالية:
األولوية األوىل .الستخدامها يف حالة حاجة الطفل واألرسة لها .قد يكون من الرضوري تكرار إجراء الفحوصات ،إذا كان هناك أي شك حول نتائج التشخيص حتى
يف مرحلة الحقة ،أو إلجراء تحليالت تكميلية ،والتي مل تكن متوافرة وقت الوالدة .ويف حاالت نادرة ،أثبتت العينة أهميتها كذلك يف تحديد هوية الشخص الذي
قد يكون يف وقت الحق ضحية حادث سيارة ،أو كارثة طبيعية ،أو جرمية ،وما إىل ذلك .يتم بذل كافة الجهود لضامن توافر مادة العينات الكافية للوفاء باألغراض
املذكورة أعاله.
األولوية الثانية .الستخدامها يف ضامن الجودة املستمرة لفحص األطفال حديثي الوالدة ويف تطوير أساليب التحليل والفحص الجديدة.
األولوية الثالثة .الستخدامها يف األبحاث الصحية .تعترب مواد العينات الفائضة يف البنك الحيوي مبثابة مورد لألبحاث الوطنية ،وهو أمر ذو أهمية كبرية لألبحاث
يف املجال الصحي .ولكن استخدام مواد العينات دامئًا ما يتطلب الحصول عىل موافقة لجنة أخالقيات العلوم .يجب كذلك تنفيذ املشاريع التي تستخدم املواد
البيولوجية البرشية وفقًا للقواعد املنصوص عليها يف قانون البيانات الشخصية وعىل أساس املتطلبات التي وضعتها الوكالة الدامنركية لحامية البيانات
( .)www.Datatilsynet.dkكام يتوجب عىل اللجنة التوجيهية يف البنك الحيوي املوافقة عىل استخدام مواد العينات لهذا الغرض.
يخصص معهد شتاتنس سريم رقم رمز لكل عينة دم فردية .وهذا األمر يعني أنه ال يسمح لألشخاص غري املرصح لهم بالتعرف عىل األشخاص الذين تؤخذ منه
العينات .حيث يتم حفظ املعلومات عن اسم الطفل ،وتاريخ امليالد ،والوزن بعد الوالدة ،ومدة الحمل ،جنبًا إىل جنب مع اسم األم ورقم الضامن االجتامعي ،بعيدًا
عن العينة الفعلية.
ميكنك التحكم يف مصري العينة بالنيابة عن طفلك حتى يبلغ السن القانوين الذي ميكنه من اتخاذ قراره بنفسه .ويف حالة عدم الرغبة يف استخدام العينة يف األبحاث
الخاصة بالصحة لألغراض املعتمدة علميًا ،ميكنك إبالغ سجل الجهات املانحة لألنسجة التابع لهيئة الصحة الدامنركية .للحصول عىل املزيد من املعلومات حول هذا
املوضوع ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.sundhedsdatastyrelsen.dk :
ويف حالة عدم الرغبة يف تخزين العينة عىل اإلطالق ،ميكنك القيام بذلك عن طريق كتابة رسالة ممهورة بتوقيع الوالدين إىل املركز الدامنريك لفحص حديثي الوالدة،
معهد شتاتنس سريم ،أرتلرييفيج  2300 ،5كوبنهاجن إس ( ،)Statens SerumInstitut, Artillerivej 5, 2300 Copenhagensأو إرسال
بريد إلكرتوين من خالل  ،www.borger.dkويف هذه الحالة يجب عليك استخدام التوقيع الرقمي الخاص بك (هوية االسم) وقم باختيار معهد شتاتنس سريم
( )SSIبوصفه املستلم.
عندئذ سوف يتم إتالف العينة .يرجى كذلك زيارة املوقع الخاص مبعهد شتاتنس سريم.www.ssi.dk/nyfoedte :

أمثلة عىل األمراض الخلقية
اضطرابات الغدد الصامء
تحدث اإلصابة مبرض استقالب الكبد الخلقي (قصور الغدة الدرقية) بسبب عدم كفاية إنتاج الهرمون الذي ينظم عملية التمثيل الغذايئ للطفل .ويف حالة عدم
معالجته ،ميكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إىل التقزم واإلصابة بتلف يف الدماغ .أما يف حالة الكشف عن املرض يف وقت مبكر مبا فيه الكفاية ،فيمكن للطفل أن
ينمو بشكل طبيعي مع العالج بالهرمونات يف شكل أقراص .تبلغ نسبة اإلصابة مبرض قصور الغدة الدرقية الخلقي حوايل طفل واحد لكل  3400طفل حديث
الوالدة.

التليف الكييس
التليف الكييس هو حالة مرضية وراثية يسود فيها تكون املخاط السمك واللزج .مام يسبب اإلصابة بأعراض الرئة/مجرى الهواء مع اإلصابة بااللتهابات املتكررة
وحدوث مشاكل مع عملية الهضم .ويشمل العالج املبكر عىل الوقاية والعالج املكثف من التهابات الجهاز التنفيس ومشاكل الجهاز الهضمي .وكذلك ،مينع العالج
املبكر حدوث املضاعفات الخطرية كام يعمل عىل تحسن وتطور حالة اإلصابة بالتليف الكييس لدى املرىض .تبلغ نسبة اإلصابة مبرض التليف الكييس حوايل طفل
واحد لكل  4800طفل حديث الوالدة.
األمراض املتعلقة بعمليات التمثيل الغذايئ
هذه األمراض عبارة عن مجموعة كبرية من األمراض الخلقية الناجمة عن عدم قدرة الطفل عىل تحويل مواد معينة .كام أنه من الصعب الكشف عن هذه
األمراض إذا مل يكن هناك أحد يراقبها وميكن أن تؤدي اإلصابة بها إىل حاالت مختلفة مثل تلف األعضاء ،وتدهور النمو العقيل بشدة ،ووفاة حديثي الوالدة .وعادة
ما يتضمن العالج االلتزام بنظام غذايئ خاص ،وهو ما يقيد تناول املواد املغذية وهو األمر الذي قد ال يستطيع الطفل تحمله .ومن ضمن الخيارات كذلك تناول
مكمالت وأدوية الفيتامينات .وبوجه عام ،يصاب طفل واحد من حديثي الوالدة من كل  3000طفل باألمراض املتعلقة بعمليات التمثيل الغذايئ.
ويف حالة ما إذا كانت الفحوصات تشري إىل إصابة الطفل بأحد تلك األمراض ،سيتم إبالغك عىل الفور ،وسوف يتم استدعاء الطفل مرة أخرى إلجراء مزيد من
الفحوصات والعالجات يف أقرب قسم لطب األطفال.
يرجى تسليم الخطاب مع عينة الدم عىل ورقة الرتشيح إىل مكتب الربيد.
ال يجب وضع العينة يف صندوق الربيد األحمر.
إنه ألمر بالغ األهمية يف أن تصل عينة الدم عىل ورقة الرتشيح الخاصة باألطفال حديثي الوالدة إىل معهد شتاتنس سريم ( )SSIبرسعة .تظهر العديد من
األمراض ،التي يتم فحص الطفل من أجلها ،يف غضون أيام قليلة بعد الوالدة وميكن أن تهدد صحة الطفل ،إذا كان التشخيص غري معروف ومل يتم
اتباع العالج الفعال .وتقوم هيئة الربيد بالدامنرك بتفريغ صناديق الربيد الحمراء مرتني يف األسبوع .مام يعني أن العينات من املمكن أن تصلنا يف غضون  5أيام
عمل.
لهذا السبب يتوجب عليك إرسال العينات عن طريق مكاتب الربيد عىل هيئة "طرد عاجل".

تم جمع هذه املعلومات بالتعاون والتشاور مع هيئة الصحة الدامنركية.
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