غربالگری اطفال
بهروزرسانی ویروس کرونا (کوید )۱۹
جلسات غربالگری اطفال و واکسیناسیونها طبق معمول ادامه دارند ،از جمله:
•

آزمایشهای مربوط به لکۀ خون طفل

•

آزمایش غربالگری شنوایی طفل

• معاینۀ فیزیکی طفل
مهم است در تمام جلسات مالقاتهای خود حضور داشته باشید ،مگر اینکه شما یا طفلتان دارای عالئم کوید  ۱۹باشید.
به طفل تازه متولدشده شما در  ۶تا  ۸هفته اول تولد آزمایشهای غربالگری پیشنهاد میشود.

چرا غربالگری اطفال پیشنهاد میشود؟
اکثر اطفال سالم هستند و هیچیک از شرایط مورد انتظار آزمایشهای غربالگری طفل را نخواهند داشت.
اما برای اطفالی که دچار مشکالت صحی هستند ،مزایای این غربالگریها میتوانند بسیار باشند.
درمان زودهنگام این مشکالت میتواند موجب بهبود صحی آنها شود و از ناتوانی شدید یا حتی مرگ آنها جلوگیری کند.
آزمایشهای غربالگری سریع و ساده هستند و به هیچ وجه به طفل شما آسیب نمیرسانند.
توصیه میشود طفل شما نیز آزمایشهایی را انجام دهد که در صورت عدم تمایل میتوانید آنها را رد کنید.

معاینۀ فیزیکی طفل
به هر طفلی بالفاصله پس از تولد یک معاینۀ فیزیکی کامل جهت بررسی چشمها ،قلب ،باسن و در پسران ،بیضهها،
پیشنهاد میشود.
این کار برای تشخیص اطفالی انجام میشود که ممکن است شرایطی داشته باشند که نیاز به آزمایشهای یا درمان بیشتر
دارند.
این معاینات طی  ۷۲ساعت پس از تولد انجام میشوند و سپس دوباره طی هفتههای  ۶تا  ۸انجام میشوند ،چراکه بروز
برخی شرایط ممکن است مدتی طول بکشد.
میتوانید با پرسش از قابله در مورد معاینات فیزیکی طفل خود بیشتر بدانید.

غربالگری شنوایی اطفال
آزمایشهای شنوایی طفل بالفاصله پس از تولد انجام میشود.
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اگر در شفاخانه زایمان کنید ،ممکن است قبل از ترخیص شما و طفلتان این آزمایشهای شنوایی به شما پیشنهاد شود.
در غیر این صورت ،این کار توسط داکتر شما یا یک متخصص مراقبتهای صحی دیگر طی چند هفته اول پس از تولد
انجام میشود.
با پرسش از قابله در مورد آزمایشهای شنوایی طفل بیشتر بدانید.

آزمایش لکۀ خون طفل (خونگیری از پاشنۀ طفل).
آزمایش لکۀ خون طفل شامل گرفتن نمونۀ کوچکی از خون طفلتان جهت بررسی  ۹بیماری نادر ،اما جدی ،است.
هنگامی که کودک شما حدودا ً  ۵روزه است ،یک متخصص مراقبتهای صحی ،پاشنۀ طفلتان را سوراخ و چند قطره
از خونش را بر روی یک کارت مخصوص جمعآوری میکند .این نمونهها برای آزمایش ارسال میشوند.
خونگیری از پاشنۀ طفل ممکن است ناراحتکننده باشد و طفل شما گریه کند ،اما همه چیز خیلی سریع تمام میشود.
با پرسش از قابله در مورد آزمایش لکۀ خون اطفال بیشتر بدانید.
معلومات اخذ شده از  The NHSوب
سایت NHS (www.nhs.uk) -
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