
معلومات للوالدين فحص إضافي 

بعد وخز الكعب
 معلومات في إطار مسح اختبار وخز الكعب عند املواليد اجلدد

ملن هي هذه املعلومات؟ 
لقد ُأجري ملولودكم اختبار وخز الكعب في األسبوع األول بعد والدته. 

وقد ُأِخذت عينة من دمه. وقد مت اختبار هذه العينة من الدم حول ما إن 
كانت بها عالمات على وجود أمراض نادرة، لكنها خطرة. 

وقد تبني من الفحص أن من احملتمل أن يكون طفلكم مصابا بداء 
والدي. هذا ليس خبرا يقينيا بعد. يحتاج األمر أوال إلى املزيد من 
الفحص. ويكون هذا الفحص في إحدى املستشفيات. وبعد ذلك 

فقط يتضح ما هو املشكل بالضبط. قد يتبني أن ال تكون لطفلكم أية 
اعتالالت. أما إذا تبني أن طفلكم يعاني بالفعل من الداء، فإن هناك 

عالج جيد متاح يتكون مثال من األدوية أو من نظام غذائي خاص 
)حمية(. 

الفحص في املستشفى
إلجراء الفحص اإلضافي سيكون عليكم أن تتوجهوا مع طفلكم إلى 

املستشفى. هناك سُيفحص طفلكم بصورة جيدة. كما سيتم أخذ عينة 
أخرى من الدم إلجراء فحص تكميلي. وستسمعون في املستشفى 

متى سيتم إعالمكم بنتيجة الفحص. وقد يحصل أن يبقى طفلكم في 
املستشفى لفترة من الوقت. 

النتيجة 
ميكن لنتيجة الفحص اإلضافي أن تعني أحد أمرين: أال يكون لطفلكم أٌيّ 

من األمراض املفحوصة أو أن يكون لطفلكم داء والدي. 

1 ليس لطفلم أي من األمراض املفحوصة
قد يتبني من الفحص اإلضافي أن ليس لطفلكم أٌيّ من األمراض 

املفحوصة، حتى ولو كان يبدو على إثر اختبار وخز الكعب أنه مصاب 
بإحداها. قد يحصل ذلك أحيانا وتكون له أسباب مختلفة. وقد يسبب.

لكم أنتم ذلك حيرة كآباء وأمهات. لقد مت فحص طفلكم في 
املستشفى بشكل جيد. وإن كنتم في ريب من صحة طفلكم، 

فلتتصلوا بطبيب العائلة.
 

2 لطفلكم داء والدي
وقد يتبني من الفحص في املستشفى أن لطفلكم داء والدي. 

سيشرح لكم طبيب األطفال ماذا يعني هذا الداء. كما سيحكي لكم 
الطبيب عن إمكانيات العالج املتوفرة. كل األمراض التي ُتفحص 

باختبار غثري أمراض ال مُيكن الشفاء منها، إمنا ميكن عالجها، مثال 
باألدوية أو بنظام غذائي معني )حمية(. سيعطيكم طبيب األطفال 

معلومات عن املرض. وطبعا ميكنكم طرح كل األسئلة التي تودون 
طرحها خالل لقائكم بطبيب األطفال.

نصائح لوقت مجيئكم إلى املستشفى
• اكتبوا أسئلتكم مسبقا على ورقة. قد يساعدكم ذلك خالل 

حديثكم مع طبيب األطفال على احلصول على جميع املعلومات 
التي تريدون احلصول عليها. 

• فكروا في األسئلة التي تريدون في كل األحوال احلصول على 
جواب عنها. 

- ما هو تشخيص املرض؟ 
- ما هو العالج املمكن؟ 

- ما هي التوقعات املستقبلية؟ 
- إالَم يجب علي أن أنتبه؟ 

- ماذا ميكنني أن أفعله أنا بنفسي؟ 
• اطلبوا شرحا واضحا؛ من املهم أن تفهموا املعلومات التي حتصلون 

عليها فهما جيدا. 
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• شخصان إثنان يسمعان أكثر مما يسمعه شخص واحد. إذهب إذن 
برفقة شريك حياتك أو اطلب مرافقتك إلى املستشفى من طرف 

شخص من املوثوقني.

هل لكم أسئلة أخرى؟ 
• ميكنكم العثور على مزيد من املعلومات على املوقع اإللكتروني 
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• ميكنكم طرح أسئلتكم إما على طبيب العائلة أو على الطبيب في 

املستشفى.

ماذا يحصل لبيانات طفلكم؟ 
في هولندا يتم جتميع بيانات األطفال، الذين تتم إحالتهم على أطباء 

األطفال من أجل فحوص إضافية، من طرف املنظمة الهولندية للبحث 
العلمي التطبيقي، قسم جودة احلياة )TNO-KvL(. ويتعلق هذا التسجيل 

بنتائج اختبار وخز الكعب ونتائج الفحص من طرف طبيب األطفال. 
كما يتم منذ 1 نوفمبر )تشرين الثاني( 2011 تسجيل بيانات األطفال 

ذوي النتائج الشاذة في نظام Neorah، وهو نظام يتم من خالله التبادل 
الرقمي للمعلومات بني املستشار الطبي للبرنامج التنسيقي اجلهوي 

للمؤسسة الوطنية للصحة العمومية والبيئة )RIVM-RCP( وطبيب األطفال 
 ،Neorah املعاجل. إذا كنتم ال ترغبون في إدراج بيانات طفلكم في نظام

فيمكنم أن تعترضوا على ذلك أمام طبيب األطفال. ميكنكم االطالع 
على املزيد من املعلومات حول تسجيل بيانات طفلكم على املوقع 

اإللكتروني.  

تتعرفني على الفحوص العامة من خالل هذه العالمة لفحص العام

هذه نشرة تابعة لـ: 
RIVM املؤسسة الوطنية للصحة العمومية والبيئة
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مركز الفحص العام 

تسهر RIVM على إصدار نشرة املعلومات هذه. وقد مت إجناز هذه املعلومات في 
تعاون مع أعضاء جلنة تعزيز اخلبرة PNHS. تولي RIVM عنايتها املتناهية من أجل 

نشر معلومات حديثة العهد، سهلة الولوجية، صحيحة وكاملة. ومع ذلك فإن 
محتوى هذه املعلومات ال ميكن اعتماده كمصدر ألي حق. 

© RIVM، يناير )كانون الثاني( 2012 


