
 
    
 
 
 
 

 

 برای سالمت بيشتر نوزاد شما  - مشاهده ای نوزادان آزمايشات
 

 آزمايشات مشاهده ای نوزادان چيست؟ 
 می شود که ممکن است مبتال بکار بردهآزمايشاتی است که برای شناسايی تعداد اندک نوزادانی آزمايشات مشاهده ای نوزادان 

 .دند بر سالمت آنها تأثيرگذار باشن پزشکی باشند که می توانجدیبه بيماری هايی نادر ولی 
 :اين آزمايشات مهم هستند، زيرا. تحت آزمايش قرار می دهد بيماری متفاوت را 25اين آزمايشات 

 اين بيماری ها در نوزادان در بدو تولد ديده نمی شوند 
 می  به اين معنی است که شناسايی بهنگام اين بيماری ها. نوزادان مبتال به اين بيماری ها را سريع شناسايی می کنند

 . توان مراقبت های مناسب را در اختيار نوزادان قرار داد
 

تنها تعداد محدودی از آنها ممکن است مبتال به يکی از اين . سالم هستنداکثر نوزادانی که در ايالت ويکتوريا به دنيا می آيند 
 را در معرض برخی از اين نوزادانوند، می توانند زندگی چنانچه اين بيماری ها بالفاصله درمان نش. جدی باشندبيماری های 

 . در موارد بسيار نادر، پزشکان ممکن است نتوانند بيماری را معالجه کنند. خطر قرار دهند
 

  در چه زمان و چگونه انجام می شوند؟ مشاهده ایاين آزمايشات
 روز پس از به دنيا آمدن ٣ يا ٢. وزادان موجود می باشندسريع انجام می شوند، ايمن هستند و برای همه ن آزمايشات مشاهده ای

انجام آزمايشات چند قطره برای .  شما از نوزادتان چند قطره خون بر روی يک کارت آزمايش جمع خواهد کردینوزادتان، ماما
ا يا در آغوش نگه داشتن شير دادن به آنه. اين ممکن است نوزاد را کمی ناراحت کند. خون از پاشنه پای نوزاد گرفته خواهد شد

 . آنها در زمان جمع آوری خون می تواند به آنها کمک کند
 

نتيجه .  در ملبورن فرستاده می شودRoyal Children's Hospitalکارت آزمايش آنگاه به بيمارستان رويال چيلدرنز 
چنانچه از شما . نخواهد شدشما تماس گرفته وقتی نتيجه آزمايشات نرمال باشد، با . آزمايشات تقريبًا اکثر نوزادان نرمال است

 .  اين مورد بعضی اوقات پيش می آيد-بخواهد مجددًا آزمايش ديگری از نوزاد به عمل آورند نگران نشويد 
 

آنها شما را راهنمايی کرده و به . چنانچه نتيجه آزمايشات نوزادتان مشکلی داشته باشد، پزشک يا ماما شما را مطلع خواهد کرد
 . خواهند گفت چه کارهايی را بايد انجام دهيدشما

 
 پس از انجام آزمايشات مشاهده ای چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اين .  در بيمارستان نگهداری خواهد شدکارت آزمايش نوزاد شما، که حاوی باقی خون نوزاد شما می باشد، به مدت دو سال
بيمارستان همچنين از نمونه های قديمی خون  . بيشتری داشته باشدبرای آن است که ممکن است کودک شما نياز به آزمايشات 

 . برای امتحان کردن دستگاه ها استفاده می کند تا مطمئن شود دستگاه ها درست کار می کنند
 

و تحت کارت ها در مکانی ايمن . نگه داشته می شوندبرای مدتی نامعلوم در مکانی امن  سال، کارت های آزمايش ٢پس از 
پس از گذشت دو سال که کارت ها در آزمايشگاه نگهداری می شوند، شما می توانيد جهت . حفاظت قوانين ايالتی قرار می گيرند

 . انتقال کارت آزمايش نوزادتان به شخص خود درخواست دهيد
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 :، از آنها می توان بصورت زير استفاده کردنگهداری کارت ها در آزمايشگاهدر مدت 
 ه نوزاد شما نياز به آزمايشات بيشتر داشته باشد، پزشک شما می تواند از کارت استفاده کندچنانچ 
 در صورت لزوم، دادگاه حقوقی می تواند به آنها دسترسی داشته باشد 
  هويت افراد در آنها به کار برده نمی شود، استفاده شونداز برای پژوهش های پزشکی، که. 

 
در اين .  آيا می خواهيد نمونه خون نوزادتان برای پژوهش های پزشکی استفاده شود يا خيرشما می توانيد مشخص کنيد که

اجازه دادن برای استفاده از نمونه خون نوزادتان . پژوهش ها، از نام شما يا هرگونه اطالعات شخصی ديگر استفاده نخواهد شد
 . ز آزمايش شدن نوزادتان خودداری کنيدبرای پژوهش ها گزينه ای شخصی می باشد و نبايد باعث آن شود که ا

 
 

  اجازه دادن برای انجام آزمايشات مشاهده ای نوزادان
 

 از شما ،صورت گيرد از آنکه آزمايشات خون نوزاد شما پيش
  آزمايشاتخواسته می شود رضايت نامه ای را برای انجام

 از کارت  از شما می خواهيم در مورد استفاده.تکميل کنيد
 . بدهيد" بله يا خير"پژوهش ها پاسخ  جهت انجام  آزمايشات

 :کارت آزمايش بدين شکل می باشد
 

 رضايت نامه آزمايشات مشاهده ای نوزادان
 اينجانب اطالعات بروشور آزمايشات مشاهده ای نوزادان

 من رضايت می دهم از . را دريافت کرده و درک کرده ام
 ادان خون گرفتهنوزادم برای انجام آزمايشات مشاهده ای نوز

 .شود
 

 استفاده از خون گرفته شده جهت انجام پژوهش ها
 متوجه هستم که از کارت های آزمايشات می توانند جهتمن 

 انجام پژوهش های پزشکی، که از هويت افراد در آنها به کار 
 من رضايت می دهم در اين. برده نمی شود، استفاده کنند

 . تفاده شود پژوهش ها از نمونه خون نوزادم اس
 
 
 

 اطالعات بيشتر
 با مامای خود صحبت کنيد 
  به وب سايتnbs/pathology/au.org.vcgs.www فقط به زبان انگليسی( مراجعه کنيد( 
  تلفنوريا با شماره با يک مشاور آزمايشات مشاهده ای نوزادان در خدمات ژنتيک بالينی ويکتديداربرای  

 . تماس بگيريد) 03 (8341 6200 
 

  


