
إذا كنت ترغب يف مشاركة طفلك يف فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز 
املناعي/التليّف الكييس، فريجى التوقيع يف هذه الصفحة.

اسم الطفل:  

تاريخ امليالد:  
)أو البطاقة الالصقة(

 
لقد استلمت املادة التعليمية الخاصة بفحص املواليد الجدد، كام حصلت عىل القْدر الكايف من التعريف حول الفحص وهدفه.

 
أوافق عىل مشاركة طفيل يف فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز 

املناعي / التليّف الكييس، وأوافق أيًضا عىل نقل املعلومات املُقّدمة لهذا الغرض.
 

يف حال كانت نتيجة الفحص غري كافية ودعت الحاجة إىل إجراء فحوص الحقة، فإنني أوافق عىل أن ينقل مركز الرعاية املستمرة 
البيانات إىل مركز فحص املواليد الجدد يف هايدلربغ إىل حني مراجعة النتائج )تتبع نقل البيانات(.

 
لقد جرى تعريفي برضورة إجراء فحٍص ثاٍن، وذلك قبل)التاريخ(. )الفحص الثاين رضوري فقط لعدد قليل جًدا من األطفال(.

 
أنا غري موافق عىل مشاركة طفيل يف فحص املواليد الجدد. لقد جرى تحذيري من اآلثار السلبية التي قد تلحق بطفيل )حيث يؤدي 

املرض غري املكتشف إىل حدوث اإلعاقة أو املوت(.

التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع الطبيب املسؤول، حَسب الفقرة 1 من املادة 8 من قانون التشخيصات الوراثية األملاين

إذا كنت ترغب يف إجراء فحوص محددة فقط عىل طفلك، فريجى إكامل اإلعالن وتوقيعه يف الخلف.

تبقى هذه املوافقة مع ُمرسل العينة.
ينبغي تدوين املوافقة عىل برنامج فحص املواليد الجدد أو الرفض ألجزاء معينة منه عىل بطاقة ورقة الرتشيح من أجل إجراء الفحص 

للخانات املحددة.

فحص املواليد الجدد يف هايدلربغ
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مشفى طب األطفال واليافعني يف هايدلربغ

Universitätsklinikum Heidelberg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 

Dietmar-Hopp-Stoffwechselzentrum
Neugeborenenscreening

Im Neuenheimer Feld 669
69120 Heidelberg

 

 

www.neugeborenenscreening.uni-hd.de 

معلومات للوالدين

أيها الوالدان العزيزان،
إن طفلكام إما عىل وشك أن يُولد، وإما أنه قد ُولد لتوه، ونحن 

نرجو الخري والتوفيق لكام ولعائلتكام. يحظى معظم األطفال 
بصحة جيدة عند والدتهم، ويظلون كذلك فيام بعد. إال أن هناك 
أمراًضا ِخلقيًّة ال ميكن الكشف عنها رسيريًا لدى املواليد الجدد. 

ويف غياب الكشف املبكر والعالج قد تؤدي هذه األمراض إىل 
إصابة الطفل مبشاكل صحية خطرية. ومن أجل تجنب هذه 

املشاكل من الحدوث يُنصح يف أملانيا بإجراء الفحوص التشخيصية 
املبكرة املهمة )الفحص املطول لحديثي الوالدة( لجميع املواليد 

الجدد يف األيام األوىل من حياتهم. تَُعّد املشاركة يف فحص املواليد 
الجدد أمرًا اختياريًا. إن إجراء هذه الفحوص عىل طفلكام يتطلب 
موافقتكام عىل منوذج املوافقة )توقيَع واحٍد من أولياء األمر عىل 

األقل(.

فحص املواليد الجدد من االضطرابات االستقالبية الِخلقية 
واالضطرابات واالختالالت الهرمونية

ميكن لالضطرابات االستقالبية الِخلقية النادرة أو اختالالت وظائف 
الغدد الصامء أو اضطرابات الجهاز املناعي أن تتسبّب يف حدوث 
أرضار ال ميكن عالجها يف أعضاء الجسم، أو إعاقة بدنية أو عقلية، 
أو التهابات خطرية، أو حتى الوفاة. وميكن عادًة تفادي أو تقليل 

اآلثار املرتتبة عىل األمراض الِخلقية عن طريق إعطاء أدوية معينة 
أو اتباع نظام غذايئ خاص. يُفّضل أخذ عينة الدم الالزمة لفحص 
املواليد الجدد بني اليومني الثاين والثالث من حياة الطفل، وذلك 

من خالل بضع قُطريات من دم الطفل تُوضع عىل بطاقة ورقة 
ترشيح وتُرسل فوًرا إىل أحد املختربات لفحصها. ميكنك االطالع 

عىل وصف كامل للفحوص واالضطرابات -كّل عىل حدة- بدًءا من 
الصفحة 2.

فحص املواليد الجدد من تَلَزُُّج املُخاط )التليّف الكييس(
بجانب فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية 

واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي فإننا نوفّر فحص 
التلزُّج املخاطي من عينة الدم ذاتها. يعاين األطفال املصابون 

بالتليّف الكييس التهابًا مزمًنا نتيجًة إلنتاج مخاط كثيف ولزج يف 
الرئتني وأعضاء أخرى من الجسم. ونتيجًة لذلك يظهر عىل األطفال 

الفشل والقصور يف النمو.

ويف الحاالت الشديدة قد تتأثر وظائف الرئة. إن الهدف من 
التشخيص املبكر لتلزُّج املخاط هو الرشوع يف عالج معني يف أرسع 
وقت ممكن؛ مام يساعد يف تحسني نوعية الحياة وزيادة متوسط 
العمر املتوقع لدى الطفل. وبحَسب املتطلبات القانونية لقانون 

التشخيصات الوراثية تَُعّد استشارة الطبيب أمرًا رضوريا قبل 
إجراء فحص تلزُّج املخاط لدى األطفال حديثي الوالدة. ملزيد من 
املعلومات عن هذا املرض وكيفية إجراء الفحص الدقيق له انظر 

الصفحة 5.

بعد إكامل هذه الفحوص سيجري االحتفاظ بورقة الفحص التي 
تحتوي عىل بقع الدم الجافة ملدة 3 أشهر، بعد ذلك سيجري 

إتالفها وفًقا للمتطلبات القانونية.

 يف حال الحصول عىل نتائج غري عادية يلزم عمل املزيد من 
الفحوص؛ لذلك فإننا نطلب موافقتك عىل نقل البيانات من مركز 
الرعاية املستمرة إىل مركز الفحص الخاص بنا إىل حني االنتهاء من 

مراجعة جميع النتائج.
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إعالن املوافقة عىل فحص املواليد الجدد

ج املخاطي فحص املواليد الجدد من التلزُّ

كيف يُجرى فحص التليّف الكييس؟
 ال يتطلب فحص التليّف الكييس عادًة أخذ عينة دم إضافية. 
إذ يُجرى فحص التليّف الكييس يف الوقت نفسه الذي يُجرى 

فيه فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية واالختالالت 
الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي، ومن عينة الدم نفسها التي 

أُخذت من طفلك لهذا الغرض. لذلك تُؤخذ قُطريات من دمه 
)من الوريد أو من عقب القدم( وتُوضع عىل بطاقة ورقة ترشيح،  

وتُرسل إىل مخترٍب ليفحصها.

د مستويات إنزيم الرتيبسني املتفاعل مناعيًا  يف البداية تُحدَّ
)IRT(. ويف املستوى الذي ييل ذلك يف األهمية يُجرى فحص 

ثاٍن للكشف عن الربوتني املرتبط بالتهاب البنكرياس، وذلك من 
عينة الدم ذاتها. فإن كانت نتيجة الفحص الثاين مرتفعًة بدورها 

يُستخدم فحص DNA )الفحص الجيني( يف البحث عن التغريات 
الجينية األكرث حدوثًا يف مرض التليّف الكييس. فإذا ُعرث عىل واحد 
أو اثنني من التغريات الجينية فإن نتيجة الفحص ينقصها الضبط. 
أما إذا كانت نتيجة الفحص األول )فحصIRT( يف غاية الوضوح 
فإن نتيجة الفحص وحدها ينقصها الضبط، أما الفحوص األخرى 

فلم تَُعد هناك حاجة إلجرائها. إن خطوات الفحص مبجموعها 
تؤدي إىل الوصول إىل أعىل مستوى ممكن من دقة النتائج 

وسالمتها. إال أنه يف الحاالت النادرة جًدا ميكن أن يعاين الطفل 
من التليّف الكييس وال يظهر ذلك يف الكشف املبكر.

وفًقا للمتطلبات القانونية لقانون التشخيصات الوراثية ينبغي 
الحصول عىل التثقيف الالزم من الطبيب قبل إجراء فحص 

التليّف الكييس للمواليد الجدد. إذا أُجريت عملية الوالدة عىل 
يد داية أو قابلة فيمكن تأجيل فحص التليّف الكييس لطفلك 
عىل يد أحد األطباء حتى سن 4 أسابيع )عىل سبيل املثال: مع 

الفحص الوقايئ الثاين U2(. لذلك ينبغي حينها أخذ عينة أخرى 
من دم الطفل. عىل خالف فحص التليّف الكييس، من األفضل 

إجراء فحص االضطرابات االستقالبية / الهرمونية الِخلقية خالل 
72 ساعة؛ وذلك ألن املسارعة يف البدء بالعالج -بخالف الحال يف 
فحص التليّف الكييس- أمٌر رضوري يف معظم األمراض املفحوصة.

سنحتفظ بعينة الدم املأخوذة من طفلك مدة 3 أشهر بعد إجراء 
الفحص، ثم نتلفها بعد ذلك

بجانب فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية 
واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي ميكننا فحص 
طفلك من التلزُّج املخاطي. إن الهدف من هذه األطروحة هو 
التشخيص املبكر لتلزُّج املخاط من أجل الرشوع يف العالج يف 

أرسع وقت ممكن؛ مام يساعد يف تحسني نوعية الحياة وزيادة 
متوسط العمر املتوقع لدى األطفال املصابني بالتلزُّج املخاطي. 

فحص التلزُّج املخاطي خاضع لتنظيامت قانون التشخيصات 
الوراثية. ستساعدك املعلومات التالية عىل االستعداد لخوض حوار 

واٍع مع طبيبك حول املوافقة عىل الربنامج.

ما هو التلزُّج املخاطي؟
التلزُّج املخاطي )يُعرف أيًضا بالتليّف الكييس( هو مرض  ورايث 
يصيب طفاًل واحًدا من نحو 4800 طفل. إن أي تغري جيني يف 

الجني املسمى CFTR يؤدي إىل حدوث اضطراب يف عملية تبادل 
األمالح يف الخاليا الُغّديّة. وهذا بدوره يسبّب تكّون مخاط لزج يف 
القناة التنفسية ويف أعضاء أخرى؛ مام يؤدي إىل إصابتها بالتهاب 

دائم. قد تتباين عالمات هذا املرض يف حدتها نظرًا الختالف 
التغريات الجينية. وغالبًا ما تكون وظيفة البنكرياس محدودة. 
ونتيجًة لهذا يعاين األطفال املصابون نقًصا يف الوزن وضعًفا يف 

النمو. ويف الحاالت الشديدة قد تتدهور وظائف الرئة عىل نحو 
كبري نتيجًة لاللتهاب الرئوي الحاد املتكرر.

كيف ميكن عالج التليّف الكييس؟
ال يوجد يف الوقت الحايل عالج للتليّف الكييس. ومع ذلك 
ميكن تحسني أو تخفيف أعراض املرض باستخدام مناهج 

عالجية متعددة؛ بحيث يزداد متوسط العمر املتوقع ملرىض 
التليف الكييس زيادًة مطردة. يتألف عالج التليّف الكييس من 

املستنَشقات والعالج الطبيعي والوجبات الغذائية ذات السعرات 
الحرارية العالية واألدوية. زيادًة عىل ذلك يَُعّد إجراء الفحوص 

الدورية يف املؤسسات املتخصصة يف التليّف الكييس أمرًا معقواًل؛ 
وذلك من أجل القدرة عىل عالج التغريات املبكرة يف أبكر وقت 

ممكن.

ملاذا يَُعّد فحص التليّف الكييس يف املواليد الجدد مفيًدا؟ 
يتيح فحص التليّف الكييس يف املواليد الجدد إمكانية التشخيص 

املبكر والرشوع يف العالج؛ مام يؤدي إىل تحّسن النمو البدين 
لألطفال املصابني. وهذا يساعد يف تحسني صحة األطفال املصابني 

ويرفع احتامالت الوصول إىل متوسٍط عمري أعىل.

مدة االحتفاظ بالبيانات 10 أعوام. فالنتائج الطبية ينبغي 
االحتفاظ بها مدة 10 أعوام بحَسب قانون املهن الطبية. لكن 
ميكنك االطمئنان إىل أن البيانات لن يطّلع عليها سوى طاقم 

العاملني يف فحص املواليد الجدد، حيث يطّلعون عىل البيانات 
التي يحتاجونها حًقا يف أداء عملهم. وبعد عرشة أعوام ستُحذف 
البيانات. لن تُستخدم بياناتك وبيانات طفلك وعينات الدم -ولن 

يجري تقوميها- يف أغراض غري األغراض املذكورة، ولن تُعطى 
ألطراف خارجية غري مخولة بالحصول عليها. ولك الحق يف طلب 

معلومات من الشخص املسؤول )مستخدم النظام( عن بيانات 
طفلك الشخصية املُخزّنة يف النظام. وميكنك أيًضا أن تطلب 

تصحيح البيانات غري الدقيقة أو حذف البيانات أو الحد من 
معالجتها.

الشخص املسؤول عن جمع البيانات الشخصية يف إطار فحص 
املواليد الجدد هو:

Prof. Dr. med. Prof. h.c. mult. (RCH) Georg F. Hoffmann
 رقم الهاتف: 06221564002  

georg.hoffmann@med.uni-heidelberg.de :الربيد اإللكرتوين

إذا كانت لديك أية استفسارات أو مخاوف بشأن معالجة البيانات 
واتباع متطلبات حامية البيانات، ميكنك التواصل مع مسؤول 

Datenschutzbeauftragter Uni-  حامية البيانات يف املعهد:
verstitätsklinikum Heidelberg

 العنوان:
Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg

PrivacyPolicy@med.uni-heidelberg.de :الربيد اإللكرتوين

يف حال معالجة البيانات عىل نحو غري قانوين يحق لك التقّدم 
بشكوى إىل السلطة اإلرشافية التالية:

 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10293; Stuttgart 70025
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

رقم الهاتف: 0-0711615541 رقم الفاكس: 0711615541-15
poststelle@lfdi.bwl.de :الربيد اإللكرتوين

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de :موقع الوي

الرتاجع
تَُعّد املشاركة يف فحص املواليد الجدد أمرًا اختياريًا. لديك الحق 

يف الرجوع عن موافقتك يف أي وقت تريده. يف هذه الحالة 
سُنتلِف جميع بطاقات الفحص املوجودة ونُقفل البيانات 

الشخصية املخزّنة عىل نظام الكمبيوتر الخاص بنا بحيث يتعّذر 
الوصول إليها بعد ذلك.

عينة الدم املُتبّقاة
سنحتفظ ببطاقات الفحص التي تحتوي عىل الدماء الباقية ملدة 3 

أشهر ثم نتلفها بعد ذلك.

كيف سيجري إعالمك بشأن نتيجة الفحص وماذا سيحصل بعد 
ذلك؟

سوف يُعلِم املخترب الشخص الذي أرسل عينة الدم )الطبيب( يف 
غضون 14 يوًما إذا كانت النتيجة طبيعيًة وجديرًة باملالحظة. 

ستزودك النتيجة الطبيعية مبعلوماٍت عن طلبك الرصيح فقط. 
م العينة معك  إذا كانت النتيجة ينقصها الضبط فسيتواصل ُمقدِّ
ويحيلك إىل مركز مختص بالتليف الكييس. النتيجة املضبوطة ال 

تعني أن طفلك مصاب بالتليّف الكييس. إذ إن طفاًل واحًدا فقط 
من كل خمسة أطفال حصلوا عىل نتيجة مضبوطة يكون مصابًا 

بالتليف الكييس. ومع ذلك فإن مثة زيادًة يف احتاملية حدوث ما 
يُسمى األداة االستثامرية. حيث يكون الحاملون للمرض أصحاء، 
لكن بإمكانهم نقل املرض ألبنائهم. عىل أية حال سوف نزّودك 
باالستشارات والتثقيف الورايث الالزم بحيث تكون عىل اطالع 

تفصييل عىل أهمية هذه النتيجة.

سيعمل مركز التليّف الكييس يف البداية فحًصا تأكيديًا )يكون يف 
العادة اختبار الَعرَق(، وسيناقش معك كل األمور األخرى. اختبار 

العرق آمن وغري مؤمل، وليس ثقياًل عىل طفلك. سنوافيك بالنتيجة 
بعد االختبار فوًرا. لكن قد تحتاج إىل إجراء املزيد من البحث.

اتِّخذ قرارك من أجل طفلك!
تَُعّد املشاركة يف فحص التليّف الكييس أمرًا اختياريًا. أما تكاليف 

االستقصاء فتتحّملها رشكات التأمني الصحي القانوين. وتكون 
نتائج االستقصاء خاضعًة للرسية الطبية، وال يتم إعطاؤها ألطراف 
خارجية دون موافقتك. عىل املخترب الذي أجرى الفحص أن يُرسل 

النتائج مبارشًة إىل الشخص املسؤول املكلّف بالتواصل معك يف 
حال كون النتيجة واضحة. لديك الحق يف الرجوع عن موافقتك 
عىل إجراء فحص التليّف الكييس يف أي وقت تريده. ينبغي أن 

يكون قرار املوافقة عىل فحص التليّف الكييس أو رفضه مبنيًا عىل 
أساس متني من املعلومات الصحيحة واملوثوقة. الفرصة متاحة لك 

دامئًا ملناقشة أسئلتك مع األطباء.

هذا الفحص الجيني ملرض التليّف الكييس صاَدقَت عليه لجنة 
التشخيصات الوراثية يف معهد روبرت كوخ.

جمع/معالجة البيانات
تحتوي بطاقة الفحص املُرَسلة إىل مركز فحص املواليد الجدد - 

الواقع يف مركز هايدلربغ لطب األطفال واملراهقني- عىل معلومات 
طفلك. إىل جانب االسم )الذي يلزم يف التعيني الصحيح لنتائج 

الفحص( نحتاج إىل تاريخ امليالد وأسبوع الحمل؛ وذلك من أجل 
تقويم نتائج الفحص بشكل صحيح. إىل جانب ذلك نطلب منك 

أن تكتب عىل بطاقة الفحص اسمك وعنوانك ورقم هاتفك. نحن 
نطلب هذه البيانات ليك نستطيع إعالمك بشكل مبارش يف حال 
حدوث أية طوارئ. هذا رضوري فقط لعدد قليل من األطفال. 

إننا نحتفظ بالبيانات الشخصية لطفلك والبيانات املُدرجة يف 
بطاقة الفحص يف نظام الكمبيوتر الخاص بفحص املواليد الجدد 

يف هايدلربغ.
رقم الهاتف: 8475; 06221-56-8278

رقم الفاكس: 06221-56-4069
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ع واالضطرابات الهرمونية واضطرابات  فحص املواليد الجدد للكشف عن االستقالب املُتوقَّ

الجهاز املناعي

األمراض املستهدفة

يوجد أمراض استقالبية ِخلقية نادرة واختالالت هرمونية واضطرابات يف 
الجهاز املناعي ال مُيكن الكشف عنها من العالمات الخارجية 

يف املواليد الجدد. هذه األمراض تحدث لواحد من قرابة األلف 
من األطفال حديثي الوالدة. وإذا تُركت دون عالج فقد تؤدي 

إىل تلف األعضاء أو إىل حصول إعاقة بدنية أو ذهنية أو 
التهابات خطرية أو حتى الوفاة، ومنذ أكرث من 40 عاًما وفحص 
الدم -املعروف بفحص املواليد الجدد- يُنصح بإجرائه -كفحص 

وقايئ- لجميع األطفال حديثي الوالدة. يف األعوام األخرية 
أُدخلت تحسينات كبرية عىل هذه الدراسات، حيث أُدرج عدد 

من األمراض األخرى القابلة للعالج يف فحص املواليد الجدد.

ملاذا يُجرى فحص املواليد الجدد؟
هذه االضطرابات الِخلقية التي تحصل يف التمثيل الغذايئ أو 

الجهاز املناعي ينبغي أن تُشّخص يف مرحلة مبكرة. فاآلثار 
السلبية املرتتبة عىل األمراض الِخلقية ميكن عادًة منعها 

بالعالج املبكر عند الرشوع فيه بعد الوالدة فورًا.

متى وكيف يُجرى الفحص؟
يُجرى الفحص بني اليومني الثاين والثالث من الحياة )37 إىل 72 
ساعًة عقب الوالدة(، وميكن أن يُجرى مع الفحص الوقايئ الثاين 

لطفلك )U2(، حيث تُؤخذ قُطريات من دمه )من الوريد أو 
عن طريق وخز عقب القدم( وتُوضع عىل بطاقة ورقة ترشيح. 
وتُرسل الدماء حال جفافها إىل مخترب الفحص. نحن هنا نحلّل 

العينات يف اليوم الذي تصلنا فيه، وذلك من خالل طرق تحليل 
متخّصصة وشديدة الحساسية. تكلفة الفحص يغطيها تأمينك 

الصحي أو تغطيها العيادة.

ما األمراض التي ميكن الكشف عنها؟
إن األمراض التي تُؤخذ لها عينات الدم مذكورة ضمن 

توجيهات إلزامية أصدرتها اللجنة االتحادية املشرتكة )اللجنة 
 .)G-BA االتحادية املشرتكة من األطباء والتأمني الصحي

ا واثنني من االختالالت  وتشمل األمراض 13 مرًضا استقالبيً
الهرمونية. ويجري الكشف أيًضا عن العوز املناعي املشرتك 

الشديد. ميكنك أن تجد باألسفل مزيًدا من التفاصيل عن اآلثار 
واألعراض املرتبطة بهذه األمراض.

بوجه عام يوجد واحد من هذه األمراض يف طفل واحد من 
قرابة األلف طفل من حديثي الوالدة. ويف معظم األرس 

املترضرة مل تحصل لهم مثل هذه األمراض من قبل. ومبا أن 
األطفال املصابني ميكن أن يظهروا بكامل صحتهم عند الوالدة، 
فإن فحص املواليد الجدد ميكن أن مينع اضطرابات النمو البدين 
والعقيل. ال ميكن استخالص نتائج عن املخاطر التي قد تلحق 

باألرسة من هذا الفحص وحده.

من سيحصل عىل نتيجة الفحص؟
مهام كانت النتيجة فإن الشخص الذي أرسل عينة الدم سيحصل 

عىل تقرير مكتوب من مخترب الفحص يف غضون بضعة أيام. 
وعىل املرسل أن يُعلم الوالدين يف حال الحصول عىل نتيجة غري 

عادية. ويف الحاالت املستعجلة )مثل أن يكون املرسل غري موجود( 
يتواصل املخترب مع الوالدين مبارشة. من أجل ذلك يجب كتابة 
رقم هاتفك والعنوان الذي ميكن التواصل معك من خالله عىل 

بطاقة الفحص. فليس من املمكن الكشف املبكر عن املرض 
والعالج املبكر لألطفال املصابني دون أن يتعاون جميع املعنني: 

الوالدان، واملستشفى، وطبيب األطفال، ومخترب الفحص، يف العمل 
مًعا وبأقىص رسعة ممكنة.

بَم تخربنا نتيجة الفحص؟
ال تُعترب نتيجة الفحص تشخيًصا طبيًا. إما أن تستبعد النتيجة 

اإلصابة باالضطرابات املذكورة إىل حد كبري، وإما أن يلزم إجراء 
مزيٍد من الفحص يف حال االشتباه يف اإلصابة مبرٍض ما، مثل تكرار 
الفحص عىل سبيل املثال. وقد يكون تكرار الفحص رضوريًا، وذلك 

-عىل سبيل املثال- إذا مل يكن تحليل الدم قد أُجري يف الوقت 
األمثل، أو مل تكن كمية الدم التي عىل البطاقة كافية.

هل ميكن عالج هذه األمراض؟
هذه األمراض االستقالبية واالضطرابات يف وظائف الغدد الصامء 

وأمراض نقص املناعة جميعها ِخلقي؛ وبالتايل يتعّذر عالجها يف 
معظم الحاالت. لكن اآلثار املرتتبة عىل هذه االضطرابات الِخلقية 

إذا ُعولجت عالًجا مناسبًا يف وقت مبكر فإنها غالبًا ما تختفي 
متاًما، أو عىل األقل تضعف وتتضاءل. يتألف العالج من نظام 

غذايئ خاص أو أدوية خاصة أو كليهام مًعا. يوجد لدينا مختّصون 
يف التمثيل الغذايئ والهرمونات )مختّصون يف الغدد الصامء( 
ومختصون يف اضطرابات الجهاز املناعي مستعدون لتقديم 

االستشارات والرعاية الالزمة يف حال االشتباه يف اإلصابة مبرٍض ما.

MCAD نقص إنزيم
خلل يف إنتاج الطاقة من األحامض الدهنية: نقص سكر الدم، 

غيبوبة، قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تجنب الصوم، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة  

.)1/1000

بيلة الفينيل كيتون
خلل يف استقالب الحمض األميني فينيالالنني: إعاقة عقلية 

يتعذر عالجها. العالج الناجح: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 

.)1/10000

فرط تريوزين الدم النوع األول
اضطراب يف استقالب الحمض األميني تريوزين، إذا مل يُبدأ 

بعالجه يف األيام األوىل من حياة الطفل فقد يتسبب يف 
اختالل شديد يف وظائف الكبد مع حصول يرقان ونزف، 

واختالل يف وظائف الكىل ونوبات عصبية. أسلوب العالج: دواء 
)نيتيسينون( ونظام غذايئ خاص، تشخيص جيد )معدل اإلصابة 

يف املواليد الجدد: قرابة 1/135000(.

العوز املناعي املشرتك الشديد
انعدام كامل يف الدفاع املناعي: يحصل يف مرحلة الطفولة، 

ويسبب حدوث حساسية شديدة للعدوى مصحوبة 
مبضاعفات هذه العدوى. أسلوب العالج: اتباع تدابري وقائية 
صحية صارمة. زراعة نخاع العظم أو زراعة الخاليا الجذعية، 

العالج ببدائل اإلنزيم. مُتنع الرضاعة أو اللقاحات الحية أو 
نقل نواتج الدم غري املعالجة. ميوت أغلب األطفال املصابني إذا 
تُركوا دون عالج خالل عام أو عامني )معدل اإلصابة يف املواليد 

الجدد: قرابة 1/32500(.

ملحوظة
ال ميكن للعالج املبكر منع آثار األمراض منًعا كاماًل. ولكن 

بدأ به دون تأجيل يعطي الطفل فرصة النمو  العالج الذي يُ
عىل نحو طبيعي يف معظم الحاالت.

منذ صدور قانون التشخيصات الوراثية عام 2010 ولجنة 
التشخيص الورايث )GEKO( تعمل عىل تقويم مجموعة جديدة 
 GEKO من االضطرابات الوراثية يف معهد روبرت كوخ. ساعدت
يف تقديم الفحوصات الخاصة مبرض فرط تريوزين الدم النوع 

األول ومرض العوز املناعي املشرتك الشديد.

املتالزمة الُكظرية التناسلية
نقص هرموين ناجم عن خلل يف وظيفة قرش الُكظر: يصيب 
الذكور واإلناث، قد يؤدي إىل نوبة قاتلة من فقدان األمالح. 

إعطاء الهرمون، تشخيص جيد )معدل اإلصابة يف املواليد 
الجدد: قرابة 1/14000(.

َقب¬ داء بول رشاب الَقيْ
خلل يف استقالب األحامض األمينية: إعاقة عقلية، غيبوبة، 

قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد يف العادة )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: 

قرابة 1/150000(.

البيوتينيداز
نقص يف استقالب فيتامني البيوتني: تغريات يف الجلد، نوبات 
استقالبية، تخلف عقيل، قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: 

إعطاء البيوتني، تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد 
الجدد: قرابة 1/30000(.

اختالالت استقالب الكارنيتني
خلل يف استقالب األحامض الدهنية: نوبة استقالبية، غيبوبة، 

قد يكون قاتاًل. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 

.(1/500000

الجالكتوسيميا )وجود الغاالكتوز يف الدم(
خلل يف استقالب عنرص الالكتوز )الالكتوز(: عتامة يف عدسات 
العني، إعاقة بدنية وعقلية، فشل كبدي، قد يؤدي إىل الوفاة. 

أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، تشخيص جيد يف 
العادة )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 1/70000(.

بيلة حمض الغلوتاريك النوع األول
خلل يف استقالب األحامض األمينية: نوبة استقالبية مفاجئة 
مع اضطراب الحركة املستمرة. أسلوب العالج: تقديم نظام 

غذايئ خاص، تشخيص جيد يف الغالب )معدل اإلصابة يف 
املواليد الجدد: قرابة 1/120000).

قصور الغدة الدرقية
نقص ِخلقي يف هرمونات الغدة الدرقية: اختالل شديد 

يف النمو البدين والعقيل. أسلوب العالج: إعطاء مكمالت 
هرمونات الغدة الدرقية، تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف 

املواليد الجدد: قرابة 1/3500).

احمضاض الدم اإليزوفالريييك
خلل يف استقالب األحامض األمينية: إعاقة عقلية، غيبوبة، 

قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 

.)1/100000

VLCADو LCHAD نقص
خلل يف استقالب األحامض الدهنية ذات السالسل الطويلة:  
نوبات استقالبية، غيبوبة، ضعف عضيل وضعف يف عضلة 

القلب، قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ 
خاص وتجنب الصوم، تشخيص جيد يف الغالب )معدل اإلصابة 

يف املواليد الجدد: قرابة 1/80000(.

اسم الطفل:  

تاريخ امليالد:  
)أو البطاقة الالصقة(

لقد جرى تعريفي بفحص املواليد الجدد من االضطرابات االستقالبية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز املناعي، وكذلك 
فحص املواليد الجدد من التلزُّج املخاطي. كام جرى تحذيري من اآلثار السلبية التي قد تلحق بطفيل إذا رفضُت بعض أجزاء 

هذا الفحص.
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إذا كنَت موافًقا عىل إجراء جميع الفحوص املقّدمة فريجى التوقيع عىل إعالن املوافقة املوجود يف الخلف.

ال متأل هذه الصفحة إال إذا كنَت ال توافق موافقًة كاملًة عىل برنامج الفحص الطبي.

إعالن املوافقة الجزئية
)يرجى التوقيع عىل كل نقطة توافق عليها.(

أوافق عىل إجراء الفحوص التالية وعىل نقل البينات الالزمة لهذا الغرض:

 
 فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي )الصفحات 3-2(

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 
 فحص املواليد الجدد من التلزُّج املخاطي )الصفحات 6-5(

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 إذا دعت الحاجة إىل مراجعة عملية الفحص فإنني أوافق عىل أن ينقل مركز الرعاية املستمرة البيانات إىل مركز فحص هايدلربغ إىل 
حني مراجعة النتائج )تتبع نقل البيانات(.

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 

التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع الطبيب املسؤول، حَسب الفقرة 1 من املادة 8 من قانون التشخيصات الوراثية األملاين

تبقى هذه املوافقة مع ُمرسل العينة.
يجب تدوين املوافقة عىل برنامج فحص املواليد الجدد أو الرفض ألجزاء معينة منه عىل بطاقة ورقة الرتشيح من أجل إجراء الفحص 

للخانات املحددة.
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ع واالضطرابات الهرمونية واضطرابات  فحص املواليد الجدد للكشف عن االستقالب املُتوقَّ

الجهاز املناعي

األمراض املستهدفة

يوجد أمراض استقالبية ِخلقية نادرة واختالالت هرمونية واضطرابات يف 
الجهاز املناعي ال مُيكن الكشف عنها من العالمات الخارجية 

يف املواليد الجدد. هذه األمراض تحدث لواحد من قرابة األلف 
من األطفال حديثي الوالدة. وإذا تُركت دون عالج فقد تؤدي 

إىل تلف األعضاء أو إىل حصول إعاقة بدنية أو ذهنية أو 
التهابات خطرية أو حتى الوفاة، ومنذ أكرث من 40 عاًما وفحص 
الدم -املعروف بفحص املواليد الجدد- يُنصح بإجرائه -كفحص 

وقايئ- لجميع األطفال حديثي الوالدة. يف األعوام األخرية 
أُدخلت تحسينات كبرية عىل هذه الدراسات، حيث أُدرج عدد 

من األمراض األخرى القابلة للعالج يف فحص املواليد الجدد.

ملاذا يُجرى فحص املواليد الجدد؟
هذه االضطرابات الِخلقية التي تحصل يف التمثيل الغذايئ أو 

الجهاز املناعي ينبغي أن تُشّخص يف مرحلة مبكرة. فاآلثار 
السلبية املرتتبة عىل األمراض الِخلقية ميكن عادًة منعها 

بالعالج املبكر عند الرشوع فيه بعد الوالدة فورًا.

متى وكيف يُجرى الفحص؟
يُجرى الفحص بني اليومني الثاين والثالث من الحياة )37 إىل 72 
ساعًة عقب الوالدة(، وميكن أن يُجرى مع الفحص الوقايئ الثاين 

لطفلك )U2(، حيث تُؤخذ قُطريات من دمه )من الوريد أو 
عن طريق وخز عقب القدم( وتُوضع عىل بطاقة ورقة ترشيح. 
وتُرسل الدماء حال جفافها إىل مخترب الفحص. نحن هنا نحلّل 

العينات يف اليوم الذي تصلنا فيه، وذلك من خالل طرق تحليل 
متخّصصة وشديدة الحساسية. تكلفة الفحص يغطيها تأمينك 

الصحي أو تغطيها العيادة.

ما األمراض التي ميكن الكشف عنها؟
إن األمراض التي تُؤخذ لها عينات الدم مذكورة ضمن 

توجيهات إلزامية أصدرتها اللجنة االتحادية املشرتكة )اللجنة 
 .)G-BA االتحادية املشرتكة من األطباء والتأمني الصحي

ا واثنني من االختالالت  وتشمل األمراض 13 مرًضا استقالبيً
الهرمونية. ويجري الكشف أيًضا عن العوز املناعي املشرتك 

الشديد. ميكنك أن تجد باألسفل مزيًدا من التفاصيل عن اآلثار 
واألعراض املرتبطة بهذه األمراض.

بوجه عام يوجد واحد من هذه األمراض يف طفل واحد من 
قرابة األلف طفل من حديثي الوالدة. ويف معظم األرس 

املترضرة مل تحصل لهم مثل هذه األمراض من قبل. ومبا أن 
األطفال املصابني ميكن أن يظهروا بكامل صحتهم عند الوالدة، 
فإن فحص املواليد الجدد ميكن أن مينع اضطرابات النمو البدين 
والعقيل. ال ميكن استخالص نتائج عن املخاطر التي قد تلحق 

باألرسة من هذا الفحص وحده.

من سيحصل عىل نتيجة الفحص؟
مهام كانت النتيجة فإن الشخص الذي أرسل عينة الدم سيحصل 

عىل تقرير مكتوب من مخترب الفحص يف غضون بضعة أيام. 
وعىل املرسل أن يُعلم الوالدين يف حال الحصول عىل نتيجة غري 

عادية. ويف الحاالت املستعجلة )مثل أن يكون املرسل غري موجود( 
يتواصل املخترب مع الوالدين مبارشة. من أجل ذلك يجب كتابة 
رقم هاتفك والعنوان الذي ميكن التواصل معك من خالله عىل 

بطاقة الفحص. فليس من املمكن الكشف املبكر عن املرض 
والعالج املبكر لألطفال املصابني دون أن يتعاون جميع املعنني: 

الوالدان، واملستشفى، وطبيب األطفال، ومخترب الفحص، يف العمل 
مًعا وبأقىص رسعة ممكنة.

بَم تخربنا نتيجة الفحص؟
ال تُعترب نتيجة الفحص تشخيًصا طبيًا. إما أن تستبعد النتيجة 

اإلصابة باالضطرابات املذكورة إىل حد كبري، وإما أن يلزم إجراء 
مزيٍد من الفحص يف حال االشتباه يف اإلصابة مبرٍض ما، مثل تكرار 
الفحص عىل سبيل املثال. وقد يكون تكرار الفحص رضوريًا، وذلك 

-عىل سبيل املثال- إذا مل يكن تحليل الدم قد أُجري يف الوقت 
األمثل، أو مل تكن كمية الدم التي عىل البطاقة كافية.

هل ميكن عالج هذه األمراض؟
هذه األمراض االستقالبية واالضطرابات يف وظائف الغدد الصامء 

وأمراض نقص املناعة جميعها ِخلقي؛ وبالتايل يتعّذر عالجها يف 
معظم الحاالت. لكن اآلثار املرتتبة عىل هذه االضطرابات الِخلقية 

إذا ُعولجت عالًجا مناسبًا يف وقت مبكر فإنها غالبًا ما تختفي 
متاًما، أو عىل األقل تضعف وتتضاءل. يتألف العالج من نظام 

غذايئ خاص أو أدوية خاصة أو كليهام مًعا. يوجد لدينا مختّصون 
يف التمثيل الغذايئ والهرمونات )مختّصون يف الغدد الصامء( 
ومختصون يف اضطرابات الجهاز املناعي مستعدون لتقديم 

االستشارات والرعاية الالزمة يف حال االشتباه يف اإلصابة مبرٍض ما.

MCAD نقص إنزيم
خلل يف إنتاج الطاقة من األحامض الدهنية: نقص سكر الدم، 

غيبوبة، قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تجنب الصوم، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة  

.)1/1000

بيلة الفينيل كيتون
خلل يف استقالب الحمض األميني فينيالالنني: إعاقة عقلية 

يتعذر عالجها. العالج الناجح: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 

.)1/10000

فرط تريوزين الدم النوع األول
اضطراب يف استقالب الحمض األميني تريوزين، إذا مل يُبدأ 

بعالجه يف األيام األوىل من حياة الطفل فقد يتسبب يف 
اختالل شديد يف وظائف الكبد مع حصول يرقان ونزف، 

واختالل يف وظائف الكىل ونوبات عصبية. أسلوب العالج: دواء 
)نيتيسينون( ونظام غذايئ خاص، تشخيص جيد )معدل اإلصابة 

يف املواليد الجدد: قرابة 1/135000(.

العوز املناعي املشرتك الشديد
انعدام كامل يف الدفاع املناعي: يحصل يف مرحلة الطفولة، 

ويسبب حدوث حساسية شديدة للعدوى مصحوبة 
مبضاعفات هذه العدوى. أسلوب العالج: اتباع تدابري وقائية 
صحية صارمة. زراعة نخاع العظم أو زراعة الخاليا الجذعية، 

العالج ببدائل اإلنزيم. مُتنع الرضاعة أو اللقاحات الحية أو 
نقل نواتج الدم غري املعالجة. ميوت أغلب األطفال املصابني إذا 
تُركوا دون عالج خالل عام أو عامني )معدل اإلصابة يف املواليد 

الجدد: قرابة 1/32500(.

ملحوظة
ال ميكن للعالج املبكر منع آثار األمراض منًعا كاماًل. ولكن 

بدأ به دون تأجيل يعطي الطفل فرصة النمو  العالج الذي يُ
عىل نحو طبيعي يف معظم الحاالت.

منذ صدور قانون التشخيصات الوراثية عام 2010 ولجنة 
التشخيص الورايث )GEKO( تعمل عىل تقويم مجموعة جديدة 
 GEKO من االضطرابات الوراثية يف معهد روبرت كوخ. ساعدت
يف تقديم الفحوصات الخاصة مبرض فرط تريوزين الدم النوع 

األول ومرض العوز املناعي املشرتك الشديد.

املتالزمة الُكظرية التناسلية
نقص هرموين ناجم عن خلل يف وظيفة قرش الُكظر: يصيب 
الذكور واإلناث، قد يؤدي إىل نوبة قاتلة من فقدان األمالح. 

إعطاء الهرمون، تشخيص جيد )معدل اإلصابة يف املواليد 
الجدد: قرابة 1/14000(.

َقب¬ داء بول رشاب الَقيْ
خلل يف استقالب األحامض األمينية: إعاقة عقلية، غيبوبة، 

قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد يف العادة )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: 

قرابة 1/150000(.

البيوتينيداز
نقص يف استقالب فيتامني البيوتني: تغريات يف الجلد، نوبات 
استقالبية، تخلف عقيل، قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: 

إعطاء البيوتني، تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد 
الجدد: قرابة 1/30000(.

اختالالت استقالب الكارنيتني
خلل يف استقالب األحامض الدهنية: نوبة استقالبية، غيبوبة، 

قد يكون قاتاًل. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 

.(1/500000

الجالكتوسيميا )وجود الغاالكتوز يف الدم(
خلل يف استقالب عنرص الالكتوز )الالكتوز(: عتامة يف عدسات 
العني، إعاقة بدنية وعقلية، فشل كبدي، قد يؤدي إىل الوفاة. 

أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، تشخيص جيد يف 
العادة )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 1/70000(.

بيلة حمض الغلوتاريك النوع األول
خلل يف استقالب األحامض األمينية: نوبة استقالبية مفاجئة 
مع اضطراب الحركة املستمرة. أسلوب العالج: تقديم نظام 

غذايئ خاص، تشخيص جيد يف الغالب )معدل اإلصابة يف 
املواليد الجدد: قرابة 1/120000).

قصور الغدة الدرقية
نقص ِخلقي يف هرمونات الغدة الدرقية: اختالل شديد 

يف النمو البدين والعقيل. أسلوب العالج: إعطاء مكمالت 
هرمونات الغدة الدرقية، تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف 

املواليد الجدد: قرابة 1/3500).

احمضاض الدم اإليزوفالريييك
خلل يف استقالب األحامض األمينية: إعاقة عقلية، غيبوبة، 

قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 

.)1/100000

VLCADو LCHAD نقص
خلل يف استقالب األحامض الدهنية ذات السالسل الطويلة:  
نوبات استقالبية، غيبوبة، ضعف عضيل وضعف يف عضلة 

القلب، قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ 
خاص وتجنب الصوم، تشخيص جيد يف الغالب )معدل اإلصابة 

يف املواليد الجدد: قرابة 1/80000(.

اسم الطفل:  

تاريخ امليالد:  
)أو البطاقة الالصقة(

لقد جرى تعريفي بفحص املواليد الجدد من االضطرابات االستقالبية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز املناعي، وكذلك 
فحص املواليد الجدد من التلزُّج املخاطي. كام جرى تحذيري من اآلثار السلبية التي قد تلحق بطفيل إذا رفضُت بعض أجزاء 

هذا الفحص.
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إذا كنَت موافًقا عىل إجراء جميع الفحوص املقّدمة فريجى التوقيع عىل إعالن املوافقة املوجود يف الخلف.

ال متأل هذه الصفحة إال إذا كنَت ال توافق موافقًة كاملًة عىل برنامج الفحص الطبي.

إعالن املوافقة الجزئية
)يرجى التوقيع عىل كل نقطة توافق عليها.(

أوافق عىل إجراء الفحوص التالية وعىل نقل البينات الالزمة لهذا الغرض:

 
 فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي )الصفحات 3-2(

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 
 فحص املواليد الجدد من التلزُّج املخاطي )الصفحات 6-5(

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 إذا دعت الحاجة إىل مراجعة عملية الفحص فإنني أوافق عىل أن ينقل مركز الرعاية املستمرة البيانات إىل مركز فحص هايدلربغ إىل 
حني مراجعة النتائج )تتبع نقل البيانات(.

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 

التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع الطبيب املسؤول، حَسب الفقرة 1 من املادة 8 من قانون التشخيصات الوراثية األملاين

تبقى هذه املوافقة مع ُمرسل العينة.
يجب تدوين املوافقة عىل برنامج فحص املواليد الجدد أو الرفض ألجزاء معينة منه عىل بطاقة ورقة الرتشيح من أجل إجراء الفحص 

للخانات املحددة.



إذا كنت ترغب يف مشاركة طفلك يف فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز 
املناعي/التليّف الكييس، فريجى التوقيع يف هذه الصفحة.

اسم الطفل:  

تاريخ امليالد:  
)أو البطاقة الالصقة(

 
لقد استلمت املادة التعليمية الخاصة بفحص املواليد الجدد، كام حصلت عىل القْدر الكايف من التعريف حول الفحص وهدفه.

 
أوافق عىل مشاركة طفيل يف فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز 

املناعي / التليّف الكييس، وأوافق أيًضا عىل نقل املعلومات املُقّدمة لهذا الغرض.
 

يف حال كانت نتيجة الفحص غري كافية ودعت الحاجة إىل إجراء فحوص الحقة، فإنني أوافق عىل أن ينقل مركز الرعاية املستمرة 
البيانات إىل مركز فحص املواليد الجدد يف هايدلربغ إىل حني مراجعة النتائج )تتبع نقل البيانات(.

 
لقد جرى تعريفي برضورة إجراء فحٍص ثاٍن، وذلك قبل)التاريخ(. )الفحص الثاين رضوري فقط لعدد قليل جًدا من األطفال(.

 
أنا غري موافق عىل مشاركة طفيل يف فحص املواليد الجدد. لقد جرى تحذيري من اآلثار السلبية التي قد تلحق بطفيل )حيث يؤدي 

املرض غري املكتشف إىل حدوث اإلعاقة أو املوت(.

التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع الطبيب املسؤول، حَسب الفقرة 1 من املادة 8 من قانون التشخيصات الوراثية األملاين

إذا كنت ترغب يف إجراء فحوص محددة فقط عىل طفلك، فريجى إكامل اإلعالن وتوقيعه يف الخلف.

تبقى هذه املوافقة مع ُمرسل العينة.
ينبغي تدوين املوافقة عىل برنامج فحص املواليد الجدد أو الرفض ألجزاء معينة منه عىل بطاقة ورقة الرتشيح من أجل إجراء الفحص 

للخانات املحددة.

فحص املواليد الجدد يف هايدلربغ
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مشفى طب األطفال واليافعني يف هايدلربغ
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معلومات للوالدين

أيها الوالدان العزيزان،
إن طفلكام إما عىل وشك أن يُولد، وإما أنه قد ُولد لتوه، ونحن 

نرجو الخري والتوفيق لكام ولعائلتكام. يحظى معظم األطفال 
بصحة جيدة عند والدتهم، ويظلون كذلك فيام بعد. إال أن هناك 
أمراًضا ِخلقيًّة ال ميكن الكشف عنها رسيريًا لدى املواليد الجدد. 

ويف غياب الكشف املبكر والعالج قد تؤدي هذه األمراض إىل 
إصابة الطفل مبشاكل صحية خطرية. ومن أجل تجنب هذه 

املشاكل من الحدوث يُنصح يف أملانيا بإجراء الفحوص التشخيصية 
املبكرة املهمة )الفحص املطول لحديثي الوالدة( لجميع املواليد 

الجدد يف األيام األوىل من حياتهم. تَُعّد املشاركة يف فحص املواليد 
الجدد أمرًا اختياريًا. إن إجراء هذه الفحوص عىل طفلكام يتطلب 
موافقتكام عىل منوذج املوافقة )توقيَع واحٍد من أولياء األمر عىل 

األقل(.

فحص املواليد الجدد من االضطرابات االستقالبية الِخلقية 
واالضطرابات واالختالالت الهرمونية

ميكن لالضطرابات االستقالبية الِخلقية النادرة أو اختالالت وظائف 
الغدد الصامء أو اضطرابات الجهاز املناعي أن تتسبّب يف حدوث 
أرضار ال ميكن عالجها يف أعضاء الجسم، أو إعاقة بدنية أو عقلية، 
أو التهابات خطرية، أو حتى الوفاة. وميكن عادًة تفادي أو تقليل 

اآلثار املرتتبة عىل األمراض الِخلقية عن طريق إعطاء أدوية معينة 
أو اتباع نظام غذايئ خاص. يُفّضل أخذ عينة الدم الالزمة لفحص 
املواليد الجدد بني اليومني الثاين والثالث من حياة الطفل، وذلك 

من خالل بضع قُطريات من دم الطفل تُوضع عىل بطاقة ورقة 
ترشيح وتُرسل فوًرا إىل أحد املختربات لفحصها. ميكنك االطالع 

عىل وصف كامل للفحوص واالضطرابات -كّل عىل حدة- بدًءا من 
الصفحة 2.

فحص املواليد الجدد من تَلَزُُّج املُخاط )التليّف الكييس(
بجانب فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية 

واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي فإننا نوفّر فحص 
التلزُّج املخاطي من عينة الدم ذاتها. يعاين األطفال املصابون 

بالتليّف الكييس التهابًا مزمًنا نتيجًة إلنتاج مخاط كثيف ولزج يف 
الرئتني وأعضاء أخرى من الجسم. ونتيجًة لذلك يظهر عىل األطفال 

الفشل والقصور يف النمو.

ويف الحاالت الشديدة قد تتأثر وظائف الرئة. إن الهدف من 
التشخيص املبكر لتلزُّج املخاط هو الرشوع يف عالج معني يف أرسع 
وقت ممكن؛ مام يساعد يف تحسني نوعية الحياة وزيادة متوسط 
العمر املتوقع لدى الطفل. وبحَسب املتطلبات القانونية لقانون 

التشخيصات الوراثية تَُعّد استشارة الطبيب أمرًا رضوريا قبل 
إجراء فحص تلزُّج املخاط لدى األطفال حديثي الوالدة. ملزيد من 
املعلومات عن هذا املرض وكيفية إجراء الفحص الدقيق له انظر 

الصفحة 5.

بعد إكامل هذه الفحوص سيجري االحتفاظ بورقة الفحص التي 
تحتوي عىل بقع الدم الجافة ملدة 3 أشهر، بعد ذلك سيجري 

إتالفها وفًقا للمتطلبات القانونية.

 يف حال الحصول عىل نتائج غري عادية يلزم عمل املزيد من 
الفحوص؛ لذلك فإننا نطلب موافقتك عىل نقل البيانات من مركز 
الرعاية املستمرة إىل مركز الفحص الخاص بنا إىل حني االنتهاء من 

مراجعة جميع النتائج.
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إعالن املوافقة عىل فحص املواليد الجدد

ج املخاطي فحص املواليد الجدد من التلزُّ

كيف يُجرى فحص التليّف الكييس؟
 ال يتطلب فحص التليّف الكييس عادًة أخذ عينة دم إضافية. 
إذ يُجرى فحص التليّف الكييس يف الوقت نفسه الذي يُجرى 

فيه فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية واالختالالت 
الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي، ومن عينة الدم نفسها التي 

أُخذت من طفلك لهذا الغرض. لذلك تُؤخذ قُطريات من دمه 
)من الوريد أو من عقب القدم( وتُوضع عىل بطاقة ورقة ترشيح،  

وتُرسل إىل مخترٍب ليفحصها.

د مستويات إنزيم الرتيبسني املتفاعل مناعيًا  يف البداية تُحدَّ
)IRT(. ويف املستوى الذي ييل ذلك يف األهمية يُجرى فحص 

ثاٍن للكشف عن الربوتني املرتبط بالتهاب البنكرياس، وذلك من 
عينة الدم ذاتها. فإن كانت نتيجة الفحص الثاين مرتفعًة بدورها 

يُستخدم فحص DNA )الفحص الجيني( يف البحث عن التغريات 
الجينية األكرث حدوثًا يف مرض التليّف الكييس. فإذا ُعرث عىل واحد 
أو اثنني من التغريات الجينية فإن نتيجة الفحص ينقصها الضبط. 
أما إذا كانت نتيجة الفحص األول )فحصIRT( يف غاية الوضوح 
فإن نتيجة الفحص وحدها ينقصها الضبط، أما الفحوص األخرى 

فلم تَُعد هناك حاجة إلجرائها. إن خطوات الفحص مبجموعها 
تؤدي إىل الوصول إىل أعىل مستوى ممكن من دقة النتائج 

وسالمتها. إال أنه يف الحاالت النادرة جًدا ميكن أن يعاين الطفل 
من التليّف الكييس وال يظهر ذلك يف الكشف املبكر.

وفًقا للمتطلبات القانونية لقانون التشخيصات الوراثية ينبغي 
الحصول عىل التثقيف الالزم من الطبيب قبل إجراء فحص 

التليّف الكييس للمواليد الجدد. إذا أُجريت عملية الوالدة عىل 
يد داية أو قابلة فيمكن تأجيل فحص التليّف الكييس لطفلك 
عىل يد أحد األطباء حتى سن 4 أسابيع )عىل سبيل املثال: مع 

الفحص الوقايئ الثاين U2(. لذلك ينبغي حينها أخذ عينة أخرى 
من دم الطفل. عىل خالف فحص التليّف الكييس، من األفضل 

إجراء فحص االضطرابات االستقالبية / الهرمونية الِخلقية خالل 
72 ساعة؛ وذلك ألن املسارعة يف البدء بالعالج -بخالف الحال يف 
فحص التليّف الكييس- أمٌر رضوري يف معظم األمراض املفحوصة.

سنحتفظ بعينة الدم املأخوذة من طفلك مدة 3 أشهر بعد إجراء 
الفحص، ثم نتلفها بعد ذلك

بجانب فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية 
واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي ميكننا فحص 
طفلك من التلزُّج املخاطي. إن الهدف من هذه األطروحة هو 
التشخيص املبكر لتلزُّج املخاط من أجل الرشوع يف العالج يف 

أرسع وقت ممكن؛ مام يساعد يف تحسني نوعية الحياة وزيادة 
متوسط العمر املتوقع لدى األطفال املصابني بالتلزُّج املخاطي. 

فحص التلزُّج املخاطي خاضع لتنظيامت قانون التشخيصات 
الوراثية. ستساعدك املعلومات التالية عىل االستعداد لخوض حوار 

واٍع مع طبيبك حول املوافقة عىل الربنامج.

ما هو التلزُّج املخاطي؟
التلزُّج املخاطي )يُعرف أيًضا بالتليّف الكييس( هو مرض  ورايث 
يصيب طفاًل واحًدا من نحو 4800 طفل. إن أي تغري جيني يف 

الجني املسمى CFTR يؤدي إىل حدوث اضطراب يف عملية تبادل 
األمالح يف الخاليا الُغّديّة. وهذا بدوره يسبّب تكّون مخاط لزج يف 
القناة التنفسية ويف أعضاء أخرى؛ مام يؤدي إىل إصابتها بالتهاب 

دائم. قد تتباين عالمات هذا املرض يف حدتها نظرًا الختالف 
التغريات الجينية. وغالبًا ما تكون وظيفة البنكرياس محدودة. 
ونتيجًة لهذا يعاين األطفال املصابون نقًصا يف الوزن وضعًفا يف 

النمو. ويف الحاالت الشديدة قد تتدهور وظائف الرئة عىل نحو 
كبري نتيجًة لاللتهاب الرئوي الحاد املتكرر.

كيف ميكن عالج التليّف الكييس؟
ال يوجد يف الوقت الحايل عالج للتليّف الكييس. ومع ذلك 
ميكن تحسني أو تخفيف أعراض املرض باستخدام مناهج 

عالجية متعددة؛ بحيث يزداد متوسط العمر املتوقع ملرىض 
التليف الكييس زيادًة مطردة. يتألف عالج التليّف الكييس من 

املستنَشقات والعالج الطبيعي والوجبات الغذائية ذات السعرات 
الحرارية العالية واألدوية. زيادًة عىل ذلك يَُعّد إجراء الفحوص 

الدورية يف املؤسسات املتخصصة يف التليّف الكييس أمرًا معقواًل؛ 
وذلك من أجل القدرة عىل عالج التغريات املبكرة يف أبكر وقت 

ممكن.

ملاذا يَُعّد فحص التليّف الكييس يف املواليد الجدد مفيًدا؟ 
يتيح فحص التليّف الكييس يف املواليد الجدد إمكانية التشخيص 

املبكر والرشوع يف العالج؛ مام يؤدي إىل تحّسن النمو البدين 
لألطفال املصابني. وهذا يساعد يف تحسني صحة األطفال املصابني 

ويرفع احتامالت الوصول إىل متوسٍط عمري أعىل.

مدة االحتفاظ بالبيانات 10 أعوام. فالنتائج الطبية ينبغي 
االحتفاظ بها مدة 10 أعوام بحَسب قانون املهن الطبية. لكن 
ميكنك االطمئنان إىل أن البيانات لن يطّلع عليها سوى طاقم 

العاملني يف فحص املواليد الجدد، حيث يطّلعون عىل البيانات 
التي يحتاجونها حًقا يف أداء عملهم. وبعد عرشة أعوام ستُحذف 
البيانات. لن تُستخدم بياناتك وبيانات طفلك وعينات الدم -ولن 

يجري تقوميها- يف أغراض غري األغراض املذكورة، ولن تُعطى 
ألطراف خارجية غري مخولة بالحصول عليها. ولك الحق يف طلب 

معلومات من الشخص املسؤول )مستخدم النظام( عن بيانات 
طفلك الشخصية املُخزّنة يف النظام. وميكنك أيًضا أن تطلب 

تصحيح البيانات غري الدقيقة أو حذف البيانات أو الحد من 
معالجتها.

الشخص املسؤول عن جمع البيانات الشخصية يف إطار فحص 
املواليد الجدد هو:

Prof. Dr. med. Prof. h.c. mult. (RCH) Georg F. Hoffmann
 رقم الهاتف: 06221564002  

georg.hoffmann@med.uni-heidelberg.de :الربيد اإللكرتوين

إذا كانت لديك أية استفسارات أو مخاوف بشأن معالجة البيانات 
واتباع متطلبات حامية البيانات، ميكنك التواصل مع مسؤول 

Datenschutzbeauftragter Uni-  حامية البيانات يف املعهد:
verstitätsklinikum Heidelberg

 العنوان:
Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg

PrivacyPolicy@med.uni-heidelberg.de :الربيد اإللكرتوين

يف حال معالجة البيانات عىل نحو غري قانوين يحق لك التقّدم 
بشكوى إىل السلطة اإلرشافية التالية:

 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10293; Stuttgart 70025
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

رقم الهاتف: 0-0711615541 رقم الفاكس: 0711615541-15
poststelle@lfdi.bwl.de :الربيد اإللكرتوين

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de :موقع الوي

الرتاجع
تَُعّد املشاركة يف فحص املواليد الجدد أمرًا اختياريًا. لديك الحق 

يف الرجوع عن موافقتك يف أي وقت تريده. يف هذه الحالة 
سُنتلِف جميع بطاقات الفحص املوجودة ونُقفل البيانات 

الشخصية املخزّنة عىل نظام الكمبيوتر الخاص بنا بحيث يتعّذر 
الوصول إليها بعد ذلك.

عينة الدم املُتبّقاة
سنحتفظ ببطاقات الفحص التي تحتوي عىل الدماء الباقية ملدة 3 

أشهر ثم نتلفها بعد ذلك.

كيف سيجري إعالمك بشأن نتيجة الفحص وماذا سيحصل بعد 
ذلك؟

سوف يُعلِم املخترب الشخص الذي أرسل عينة الدم )الطبيب( يف 
غضون 14 يوًما إذا كانت النتيجة طبيعيًة وجديرًة باملالحظة. 

ستزودك النتيجة الطبيعية مبعلوماٍت عن طلبك الرصيح فقط. 
م العينة معك  إذا كانت النتيجة ينقصها الضبط فسيتواصل ُمقدِّ
ويحيلك إىل مركز مختص بالتليف الكييس. النتيجة املضبوطة ال 

تعني أن طفلك مصاب بالتليّف الكييس. إذ إن طفاًل واحًدا فقط 
من كل خمسة أطفال حصلوا عىل نتيجة مضبوطة يكون مصابًا 

بالتليف الكييس. ومع ذلك فإن مثة زيادًة يف احتاملية حدوث ما 
يُسمى األداة االستثامرية. حيث يكون الحاملون للمرض أصحاء، 
لكن بإمكانهم نقل املرض ألبنائهم. عىل أية حال سوف نزّودك 
باالستشارات والتثقيف الورايث الالزم بحيث تكون عىل اطالع 

تفصييل عىل أهمية هذه النتيجة.

سيعمل مركز التليّف الكييس يف البداية فحًصا تأكيديًا )يكون يف 
العادة اختبار الَعرَق(، وسيناقش معك كل األمور األخرى. اختبار 

العرق آمن وغري مؤمل، وليس ثقياًل عىل طفلك. سنوافيك بالنتيجة 
بعد االختبار فوًرا. لكن قد تحتاج إىل إجراء املزيد من البحث.

اتِّخذ قرارك من أجل طفلك!
تَُعّد املشاركة يف فحص التليّف الكييس أمرًا اختياريًا. أما تكاليف 

االستقصاء فتتحّملها رشكات التأمني الصحي القانوين. وتكون 
نتائج االستقصاء خاضعًة للرسية الطبية، وال يتم إعطاؤها ألطراف 
خارجية دون موافقتك. عىل املخترب الذي أجرى الفحص أن يُرسل 

النتائج مبارشًة إىل الشخص املسؤول املكلّف بالتواصل معك يف 
حال كون النتيجة واضحة. لديك الحق يف الرجوع عن موافقتك 
عىل إجراء فحص التليّف الكييس يف أي وقت تريده. ينبغي أن 

يكون قرار املوافقة عىل فحص التليّف الكييس أو رفضه مبنيًا عىل 
أساس متني من املعلومات الصحيحة واملوثوقة. الفرصة متاحة لك 

دامئًا ملناقشة أسئلتك مع األطباء.

هذا الفحص الجيني ملرض التليّف الكييس صاَدقَت عليه لجنة 
التشخيصات الوراثية يف معهد روبرت كوخ.

جمع/معالجة البيانات
تحتوي بطاقة الفحص املُرَسلة إىل مركز فحص املواليد الجدد - 

الواقع يف مركز هايدلربغ لطب األطفال واملراهقني- عىل معلومات 
طفلك. إىل جانب االسم )الذي يلزم يف التعيني الصحيح لنتائج 

الفحص( نحتاج إىل تاريخ امليالد وأسبوع الحمل؛ وذلك من أجل 
تقويم نتائج الفحص بشكل صحيح. إىل جانب ذلك نطلب منك 

أن تكتب عىل بطاقة الفحص اسمك وعنوانك ورقم هاتفك. نحن 
نطلب هذه البيانات ليك نستطيع إعالمك بشكل مبارش يف حال 
حدوث أية طوارئ. هذا رضوري فقط لعدد قليل من األطفال. 

إننا نحتفظ بالبيانات الشخصية لطفلك والبيانات املُدرجة يف 
بطاقة الفحص يف نظام الكمبيوتر الخاص بفحص املواليد الجدد 

يف هايدلربغ.
رقم الهاتف: 8475; 06221-56-8278

رقم الفاكس: 06221-56-4069



إذا كنت ترغب يف مشاركة طفلك يف فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز 
املناعي/التليّف الكييس، فريجى التوقيع يف هذه الصفحة.

اسم الطفل:  

تاريخ امليالد:  
)أو البطاقة الالصقة(

 
لقد استلمت املادة التعليمية الخاصة بفحص املواليد الجدد، كام حصلت عىل القْدر الكايف من التعريف حول الفحص وهدفه.

 
أوافق عىل مشاركة طفيل يف فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز 

املناعي / التليّف الكييس، وأوافق أيًضا عىل نقل املعلومات املُقّدمة لهذا الغرض.
 

يف حال كانت نتيجة الفحص غري كافية ودعت الحاجة إىل إجراء فحوص الحقة، فإنني أوافق عىل أن ينقل مركز الرعاية املستمرة 
البيانات إىل مركز فحص املواليد الجدد يف هايدلربغ إىل حني مراجعة النتائج )تتبع نقل البيانات(.

 
لقد جرى تعريفي برضورة إجراء فحٍص ثاٍن، وذلك قبل)التاريخ(. )الفحص الثاين رضوري فقط لعدد قليل جًدا من األطفال(.

 
أنا غري موافق عىل مشاركة طفيل يف فحص املواليد الجدد. لقد جرى تحذيري من اآلثار السلبية التي قد تلحق بطفيل )حيث يؤدي 

املرض غري املكتشف إىل حدوث اإلعاقة أو املوت(.

التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع الطبيب املسؤول، حَسب الفقرة 1 من املادة 8 من قانون التشخيصات الوراثية األملاين

إذا كنت ترغب يف إجراء فحوص محددة فقط عىل طفلك، فريجى إكامل اإلعالن وتوقيعه يف الخلف.

تبقى هذه املوافقة مع ُمرسل العينة.
ينبغي تدوين املوافقة عىل برنامج فحص املواليد الجدد أو الرفض ألجزاء معينة منه عىل بطاقة ورقة الرتشيح من أجل إجراء الفحص 

للخانات املحددة.

فحص املواليد الجدد يف هايدلربغ
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مشفى طب األطفال واليافعني يف هايدلربغ

Universitätsklinikum Heidelberg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 

Dietmar-Hopp-Stoffwechselzentrum
Neugeborenenscreening

Im Neuenheimer Feld 669
69120 Heidelberg

 

 

www.neugeborenenscreening.uni-hd.de 

معلومات للوالدين

أيها الوالدان العزيزان،
إن طفلكام إما عىل وشك أن يُولد، وإما أنه قد ُولد لتوه، ونحن 

نرجو الخري والتوفيق لكام ولعائلتكام. يحظى معظم األطفال 
بصحة جيدة عند والدتهم، ويظلون كذلك فيام بعد. إال أن هناك 
أمراًضا ِخلقيًّة ال ميكن الكشف عنها رسيريًا لدى املواليد الجدد. 

ويف غياب الكشف املبكر والعالج قد تؤدي هذه األمراض إىل 
إصابة الطفل مبشاكل صحية خطرية. ومن أجل تجنب هذه 

املشاكل من الحدوث يُنصح يف أملانيا بإجراء الفحوص التشخيصية 
املبكرة املهمة )الفحص املطول لحديثي الوالدة( لجميع املواليد 

الجدد يف األيام األوىل من حياتهم. تَُعّد املشاركة يف فحص املواليد 
الجدد أمرًا اختياريًا. إن إجراء هذه الفحوص عىل طفلكام يتطلب 
موافقتكام عىل منوذج املوافقة )توقيَع واحٍد من أولياء األمر عىل 

األقل(.

فحص املواليد الجدد من االضطرابات االستقالبية الِخلقية 
واالضطرابات واالختالالت الهرمونية

ميكن لالضطرابات االستقالبية الِخلقية النادرة أو اختالالت وظائف 
الغدد الصامء أو اضطرابات الجهاز املناعي أن تتسبّب يف حدوث 
أرضار ال ميكن عالجها يف أعضاء الجسم، أو إعاقة بدنية أو عقلية، 
أو التهابات خطرية، أو حتى الوفاة. وميكن عادًة تفادي أو تقليل 

اآلثار املرتتبة عىل األمراض الِخلقية عن طريق إعطاء أدوية معينة 
أو اتباع نظام غذايئ خاص. يُفّضل أخذ عينة الدم الالزمة لفحص 
املواليد الجدد بني اليومني الثاين والثالث من حياة الطفل، وذلك 

من خالل بضع قُطريات من دم الطفل تُوضع عىل بطاقة ورقة 
ترشيح وتُرسل فوًرا إىل أحد املختربات لفحصها. ميكنك االطالع 

عىل وصف كامل للفحوص واالضطرابات -كّل عىل حدة- بدًءا من 
الصفحة 2.

فحص املواليد الجدد من تَلَزُُّج املُخاط )التليّف الكييس(
بجانب فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية 

واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي فإننا نوفّر فحص 
التلزُّج املخاطي من عينة الدم ذاتها. يعاين األطفال املصابون 

بالتليّف الكييس التهابًا مزمًنا نتيجًة إلنتاج مخاط كثيف ولزج يف 
الرئتني وأعضاء أخرى من الجسم. ونتيجًة لذلك يظهر عىل األطفال 

الفشل والقصور يف النمو.

ويف الحاالت الشديدة قد تتأثر وظائف الرئة. إن الهدف من 
التشخيص املبكر لتلزُّج املخاط هو الرشوع يف عالج معني يف أرسع 
وقت ممكن؛ مام يساعد يف تحسني نوعية الحياة وزيادة متوسط 
العمر املتوقع لدى الطفل. وبحَسب املتطلبات القانونية لقانون 

التشخيصات الوراثية تَُعّد استشارة الطبيب أمرًا رضوريا قبل 
إجراء فحص تلزُّج املخاط لدى األطفال حديثي الوالدة. ملزيد من 
املعلومات عن هذا املرض وكيفية إجراء الفحص الدقيق له انظر 

الصفحة 5.

بعد إكامل هذه الفحوص سيجري االحتفاظ بورقة الفحص التي 
تحتوي عىل بقع الدم الجافة ملدة 3 أشهر، بعد ذلك سيجري 

إتالفها وفًقا للمتطلبات القانونية.

 يف حال الحصول عىل نتائج غري عادية يلزم عمل املزيد من 
الفحوص؛ لذلك فإننا نطلب موافقتك عىل نقل البيانات من مركز 
الرعاية املستمرة إىل مركز الفحص الخاص بنا إىل حني االنتهاء من 

مراجعة جميع النتائج.
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إعالن املوافقة عىل فحص املواليد الجدد

ج املخاطي فحص املواليد الجدد من التلزُّ

كيف يُجرى فحص التليّف الكييس؟
 ال يتطلب فحص التليّف الكييس عادًة أخذ عينة دم إضافية. 
إذ يُجرى فحص التليّف الكييس يف الوقت نفسه الذي يُجرى 

فيه فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية واالختالالت 
الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي، ومن عينة الدم نفسها التي 

أُخذت من طفلك لهذا الغرض. لذلك تُؤخذ قُطريات من دمه 
)من الوريد أو من عقب القدم( وتُوضع عىل بطاقة ورقة ترشيح،  

وتُرسل إىل مخترٍب ليفحصها.

د مستويات إنزيم الرتيبسني املتفاعل مناعيًا  يف البداية تُحدَّ
)IRT(. ويف املستوى الذي ييل ذلك يف األهمية يُجرى فحص 

ثاٍن للكشف عن الربوتني املرتبط بالتهاب البنكرياس، وذلك من 
عينة الدم ذاتها. فإن كانت نتيجة الفحص الثاين مرتفعًة بدورها 

يُستخدم فحص DNA )الفحص الجيني( يف البحث عن التغريات 
الجينية األكرث حدوثًا يف مرض التليّف الكييس. فإذا ُعرث عىل واحد 
أو اثنني من التغريات الجينية فإن نتيجة الفحص ينقصها الضبط. 
أما إذا كانت نتيجة الفحص األول )فحصIRT( يف غاية الوضوح 
فإن نتيجة الفحص وحدها ينقصها الضبط، أما الفحوص األخرى 

فلم تَُعد هناك حاجة إلجرائها. إن خطوات الفحص مبجموعها 
تؤدي إىل الوصول إىل أعىل مستوى ممكن من دقة النتائج 

وسالمتها. إال أنه يف الحاالت النادرة جًدا ميكن أن يعاين الطفل 
من التليّف الكييس وال يظهر ذلك يف الكشف املبكر.

وفًقا للمتطلبات القانونية لقانون التشخيصات الوراثية ينبغي 
الحصول عىل التثقيف الالزم من الطبيب قبل إجراء فحص 

التليّف الكييس للمواليد الجدد. إذا أُجريت عملية الوالدة عىل 
يد داية أو قابلة فيمكن تأجيل فحص التليّف الكييس لطفلك 
عىل يد أحد األطباء حتى سن 4 أسابيع )عىل سبيل املثال: مع 

الفحص الوقايئ الثاين U2(. لذلك ينبغي حينها أخذ عينة أخرى 
من دم الطفل. عىل خالف فحص التليّف الكييس، من األفضل 

إجراء فحص االضطرابات االستقالبية / الهرمونية الِخلقية خالل 
72 ساعة؛ وذلك ألن املسارعة يف البدء بالعالج -بخالف الحال يف 
فحص التليّف الكييس- أمٌر رضوري يف معظم األمراض املفحوصة.

سنحتفظ بعينة الدم املأخوذة من طفلك مدة 3 أشهر بعد إجراء 
الفحص، ثم نتلفها بعد ذلك

بجانب فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية 
واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي ميكننا فحص 
طفلك من التلزُّج املخاطي. إن الهدف من هذه األطروحة هو 
التشخيص املبكر لتلزُّج املخاط من أجل الرشوع يف العالج يف 

أرسع وقت ممكن؛ مام يساعد يف تحسني نوعية الحياة وزيادة 
متوسط العمر املتوقع لدى األطفال املصابني بالتلزُّج املخاطي. 

فحص التلزُّج املخاطي خاضع لتنظيامت قانون التشخيصات 
الوراثية. ستساعدك املعلومات التالية عىل االستعداد لخوض حوار 

واٍع مع طبيبك حول املوافقة عىل الربنامج.

ما هو التلزُّج املخاطي؟
التلزُّج املخاطي )يُعرف أيًضا بالتليّف الكييس( هو مرض  ورايث 
يصيب طفاًل واحًدا من نحو 4800 طفل. إن أي تغري جيني يف 

الجني املسمى CFTR يؤدي إىل حدوث اضطراب يف عملية تبادل 
األمالح يف الخاليا الُغّديّة. وهذا بدوره يسبّب تكّون مخاط لزج يف 
القناة التنفسية ويف أعضاء أخرى؛ مام يؤدي إىل إصابتها بالتهاب 

دائم. قد تتباين عالمات هذا املرض يف حدتها نظرًا الختالف 
التغريات الجينية. وغالبًا ما تكون وظيفة البنكرياس محدودة. 
ونتيجًة لهذا يعاين األطفال املصابون نقًصا يف الوزن وضعًفا يف 

النمو. ويف الحاالت الشديدة قد تتدهور وظائف الرئة عىل نحو 
كبري نتيجًة لاللتهاب الرئوي الحاد املتكرر.

كيف ميكن عالج التليّف الكييس؟
ال يوجد يف الوقت الحايل عالج للتليّف الكييس. ومع ذلك 
ميكن تحسني أو تخفيف أعراض املرض باستخدام مناهج 

عالجية متعددة؛ بحيث يزداد متوسط العمر املتوقع ملرىض 
التليف الكييس زيادًة مطردة. يتألف عالج التليّف الكييس من 

املستنَشقات والعالج الطبيعي والوجبات الغذائية ذات السعرات 
الحرارية العالية واألدوية. زيادًة عىل ذلك يَُعّد إجراء الفحوص 

الدورية يف املؤسسات املتخصصة يف التليّف الكييس أمرًا معقواًل؛ 
وذلك من أجل القدرة عىل عالج التغريات املبكرة يف أبكر وقت 

ممكن.

ملاذا يَُعّد فحص التليّف الكييس يف املواليد الجدد مفيًدا؟ 
يتيح فحص التليّف الكييس يف املواليد الجدد إمكانية التشخيص 

املبكر والرشوع يف العالج؛ مام يؤدي إىل تحّسن النمو البدين 
لألطفال املصابني. وهذا يساعد يف تحسني صحة األطفال املصابني 

ويرفع احتامالت الوصول إىل متوسٍط عمري أعىل.

مدة االحتفاظ بالبيانات 10 أعوام. فالنتائج الطبية ينبغي 
االحتفاظ بها مدة 10 أعوام بحَسب قانون املهن الطبية. لكن 
ميكنك االطمئنان إىل أن البيانات لن يطّلع عليها سوى طاقم 

العاملني يف فحص املواليد الجدد، حيث يطّلعون عىل البيانات 
التي يحتاجونها حًقا يف أداء عملهم. وبعد عرشة أعوام ستُحذف 
البيانات. لن تُستخدم بياناتك وبيانات طفلك وعينات الدم -ولن 

يجري تقوميها- يف أغراض غري األغراض املذكورة، ولن تُعطى 
ألطراف خارجية غري مخولة بالحصول عليها. ولك الحق يف طلب 

معلومات من الشخص املسؤول )مستخدم النظام( عن بيانات 
طفلك الشخصية املُخزّنة يف النظام. وميكنك أيًضا أن تطلب 

تصحيح البيانات غري الدقيقة أو حذف البيانات أو الحد من 
معالجتها.

الشخص املسؤول عن جمع البيانات الشخصية يف إطار فحص 
املواليد الجدد هو:

Prof. Dr. med. Prof. h.c. mult. (RCH) Georg F. Hoffmann
 رقم الهاتف: 06221564002  

georg.hoffmann@med.uni-heidelberg.de :الربيد اإللكرتوين

إذا كانت لديك أية استفسارات أو مخاوف بشأن معالجة البيانات 
واتباع متطلبات حامية البيانات، ميكنك التواصل مع مسؤول 

Datenschutzbeauftragter Uni-  حامية البيانات يف املعهد:
verstitätsklinikum Heidelberg

 العنوان:
Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg

PrivacyPolicy@med.uni-heidelberg.de :الربيد اإللكرتوين

يف حال معالجة البيانات عىل نحو غري قانوين يحق لك التقّدم 
بشكوى إىل السلطة اإلرشافية التالية:

 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10293; Stuttgart 70025
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

رقم الهاتف: 0-0711615541 رقم الفاكس: 0711615541-15
poststelle@lfdi.bwl.de :الربيد اإللكرتوين

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de :موقع الوي

الرتاجع
تَُعّد املشاركة يف فحص املواليد الجدد أمرًا اختياريًا. لديك الحق 

يف الرجوع عن موافقتك يف أي وقت تريده. يف هذه الحالة 
سُنتلِف جميع بطاقات الفحص املوجودة ونُقفل البيانات 

الشخصية املخزّنة عىل نظام الكمبيوتر الخاص بنا بحيث يتعّذر 
الوصول إليها بعد ذلك.

عينة الدم املُتبّقاة
سنحتفظ ببطاقات الفحص التي تحتوي عىل الدماء الباقية ملدة 3 

أشهر ثم نتلفها بعد ذلك.

كيف سيجري إعالمك بشأن نتيجة الفحص وماذا سيحصل بعد 
ذلك؟

سوف يُعلِم املخترب الشخص الذي أرسل عينة الدم )الطبيب( يف 
غضون 14 يوًما إذا كانت النتيجة طبيعيًة وجديرًة باملالحظة. 

ستزودك النتيجة الطبيعية مبعلوماٍت عن طلبك الرصيح فقط. 
م العينة معك  إذا كانت النتيجة ينقصها الضبط فسيتواصل ُمقدِّ
ويحيلك إىل مركز مختص بالتليف الكييس. النتيجة املضبوطة ال 

تعني أن طفلك مصاب بالتليّف الكييس. إذ إن طفاًل واحًدا فقط 
من كل خمسة أطفال حصلوا عىل نتيجة مضبوطة يكون مصابًا 

بالتليف الكييس. ومع ذلك فإن مثة زيادًة يف احتاملية حدوث ما 
يُسمى األداة االستثامرية. حيث يكون الحاملون للمرض أصحاء، 
لكن بإمكانهم نقل املرض ألبنائهم. عىل أية حال سوف نزّودك 
باالستشارات والتثقيف الورايث الالزم بحيث تكون عىل اطالع 

تفصييل عىل أهمية هذه النتيجة.

سيعمل مركز التليّف الكييس يف البداية فحًصا تأكيديًا )يكون يف 
العادة اختبار الَعرَق(، وسيناقش معك كل األمور األخرى. اختبار 

العرق آمن وغري مؤمل، وليس ثقياًل عىل طفلك. سنوافيك بالنتيجة 
بعد االختبار فوًرا. لكن قد تحتاج إىل إجراء املزيد من البحث.

اتِّخذ قرارك من أجل طفلك!
تَُعّد املشاركة يف فحص التليّف الكييس أمرًا اختياريًا. أما تكاليف 

االستقصاء فتتحّملها رشكات التأمني الصحي القانوين. وتكون 
نتائج االستقصاء خاضعًة للرسية الطبية، وال يتم إعطاؤها ألطراف 
خارجية دون موافقتك. عىل املخترب الذي أجرى الفحص أن يُرسل 

النتائج مبارشًة إىل الشخص املسؤول املكلّف بالتواصل معك يف 
حال كون النتيجة واضحة. لديك الحق يف الرجوع عن موافقتك 
عىل إجراء فحص التليّف الكييس يف أي وقت تريده. ينبغي أن 

يكون قرار املوافقة عىل فحص التليّف الكييس أو رفضه مبنيًا عىل 
أساس متني من املعلومات الصحيحة واملوثوقة. الفرصة متاحة لك 

دامئًا ملناقشة أسئلتك مع األطباء.

هذا الفحص الجيني ملرض التليّف الكييس صاَدقَت عليه لجنة 
التشخيصات الوراثية يف معهد روبرت كوخ.

جمع/معالجة البيانات
تحتوي بطاقة الفحص املُرَسلة إىل مركز فحص املواليد الجدد - 

الواقع يف مركز هايدلربغ لطب األطفال واملراهقني- عىل معلومات 
طفلك. إىل جانب االسم )الذي يلزم يف التعيني الصحيح لنتائج 

الفحص( نحتاج إىل تاريخ امليالد وأسبوع الحمل؛ وذلك من أجل 
تقويم نتائج الفحص بشكل صحيح. إىل جانب ذلك نطلب منك 

أن تكتب عىل بطاقة الفحص اسمك وعنوانك ورقم هاتفك. نحن 
نطلب هذه البيانات ليك نستطيع إعالمك بشكل مبارش يف حال 
حدوث أية طوارئ. هذا رضوري فقط لعدد قليل من األطفال. 

إننا نحتفظ بالبيانات الشخصية لطفلك والبيانات املُدرجة يف 
بطاقة الفحص يف نظام الكمبيوتر الخاص بفحص املواليد الجدد 

يف هايدلربغ.
رقم الهاتف: 8475; 06221-56-8278

رقم الفاكس: 06221-56-4069



إذا كنت ترغب يف مشاركة طفلك يف فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز 
املناعي/التليّف الكييس، فريجى التوقيع يف هذه الصفحة.

اسم الطفل:  

تاريخ امليالد:  
)أو البطاقة الالصقة(

 
لقد استلمت املادة التعليمية الخاصة بفحص املواليد الجدد، كام حصلت عىل القْدر الكايف من التعريف حول الفحص وهدفه.

 
أوافق عىل مشاركة طفيل يف فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز 

املناعي / التليّف الكييس، وأوافق أيًضا عىل نقل املعلومات املُقّدمة لهذا الغرض.
 

يف حال كانت نتيجة الفحص غري كافية ودعت الحاجة إىل إجراء فحوص الحقة، فإنني أوافق عىل أن ينقل مركز الرعاية املستمرة 
البيانات إىل مركز فحص املواليد الجدد يف هايدلربغ إىل حني مراجعة النتائج )تتبع نقل البيانات(.

 
لقد جرى تعريفي برضورة إجراء فحٍص ثاٍن، وذلك قبل)التاريخ(. )الفحص الثاين رضوري فقط لعدد قليل جًدا من األطفال(.

 
أنا غري موافق عىل مشاركة طفيل يف فحص املواليد الجدد. لقد جرى تحذيري من اآلثار السلبية التي قد تلحق بطفيل )حيث يؤدي 

املرض غري املكتشف إىل حدوث اإلعاقة أو املوت(.

التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع الطبيب املسؤول، حَسب الفقرة 1 من املادة 8 من قانون التشخيصات الوراثية األملاين

إذا كنت ترغب يف إجراء فحوص محددة فقط عىل طفلك، فريجى إكامل اإلعالن وتوقيعه يف الخلف.

تبقى هذه املوافقة مع ُمرسل العينة.
ينبغي تدوين املوافقة عىل برنامج فحص املواليد الجدد أو الرفض ألجزاء معينة منه عىل بطاقة ورقة الرتشيح من أجل إجراء الفحص 

للخانات املحددة.

فحص املواليد الجدد يف هايدلربغ
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مشفى طب األطفال واليافعني يف هايدلربغ
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Neugeborenenscreening

Im Neuenheimer Feld 669
69120 Heidelberg

 

 

www.neugeborenenscreening.uni-hd.de 

معلومات للوالدين

أيها الوالدان العزيزان،
إن طفلكام إما عىل وشك أن يُولد، وإما أنه قد ُولد لتوه، ونحن 

نرجو الخري والتوفيق لكام ولعائلتكام. يحظى معظم األطفال 
بصحة جيدة عند والدتهم، ويظلون كذلك فيام بعد. إال أن هناك 
أمراًضا ِخلقيًّة ال ميكن الكشف عنها رسيريًا لدى املواليد الجدد. 

ويف غياب الكشف املبكر والعالج قد تؤدي هذه األمراض إىل 
إصابة الطفل مبشاكل صحية خطرية. ومن أجل تجنب هذه 

املشاكل من الحدوث يُنصح يف أملانيا بإجراء الفحوص التشخيصية 
املبكرة املهمة )الفحص املطول لحديثي الوالدة( لجميع املواليد 

الجدد يف األيام األوىل من حياتهم. تَُعّد املشاركة يف فحص املواليد 
الجدد أمرًا اختياريًا. إن إجراء هذه الفحوص عىل طفلكام يتطلب 
موافقتكام عىل منوذج املوافقة )توقيَع واحٍد من أولياء األمر عىل 

األقل(.

فحص املواليد الجدد من االضطرابات االستقالبية الِخلقية 
واالضطرابات واالختالالت الهرمونية

ميكن لالضطرابات االستقالبية الِخلقية النادرة أو اختالالت وظائف 
الغدد الصامء أو اضطرابات الجهاز املناعي أن تتسبّب يف حدوث 
أرضار ال ميكن عالجها يف أعضاء الجسم، أو إعاقة بدنية أو عقلية، 
أو التهابات خطرية، أو حتى الوفاة. وميكن عادًة تفادي أو تقليل 

اآلثار املرتتبة عىل األمراض الِخلقية عن طريق إعطاء أدوية معينة 
أو اتباع نظام غذايئ خاص. يُفّضل أخذ عينة الدم الالزمة لفحص 
املواليد الجدد بني اليومني الثاين والثالث من حياة الطفل، وذلك 

من خالل بضع قُطريات من دم الطفل تُوضع عىل بطاقة ورقة 
ترشيح وتُرسل فوًرا إىل أحد املختربات لفحصها. ميكنك االطالع 

عىل وصف كامل للفحوص واالضطرابات -كّل عىل حدة- بدًءا من 
الصفحة 2.

فحص املواليد الجدد من تَلَزُُّج املُخاط )التليّف الكييس(
بجانب فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية 

واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي فإننا نوفّر فحص 
التلزُّج املخاطي من عينة الدم ذاتها. يعاين األطفال املصابون 

بالتليّف الكييس التهابًا مزمًنا نتيجًة إلنتاج مخاط كثيف ولزج يف 
الرئتني وأعضاء أخرى من الجسم. ونتيجًة لذلك يظهر عىل األطفال 

الفشل والقصور يف النمو.

ويف الحاالت الشديدة قد تتأثر وظائف الرئة. إن الهدف من 
التشخيص املبكر لتلزُّج املخاط هو الرشوع يف عالج معني يف أرسع 
وقت ممكن؛ مام يساعد يف تحسني نوعية الحياة وزيادة متوسط 
العمر املتوقع لدى الطفل. وبحَسب املتطلبات القانونية لقانون 

التشخيصات الوراثية تَُعّد استشارة الطبيب أمرًا رضوريا قبل 
إجراء فحص تلزُّج املخاط لدى األطفال حديثي الوالدة. ملزيد من 
املعلومات عن هذا املرض وكيفية إجراء الفحص الدقيق له انظر 

الصفحة 5.

بعد إكامل هذه الفحوص سيجري االحتفاظ بورقة الفحص التي 
تحتوي عىل بقع الدم الجافة ملدة 3 أشهر، بعد ذلك سيجري 

إتالفها وفًقا للمتطلبات القانونية.

 يف حال الحصول عىل نتائج غري عادية يلزم عمل املزيد من 
الفحوص؛ لذلك فإننا نطلب موافقتك عىل نقل البيانات من مركز 
الرعاية املستمرة إىل مركز الفحص الخاص بنا إىل حني االنتهاء من 

مراجعة جميع النتائج.
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إعالن املوافقة عىل فحص املواليد الجدد

ج املخاطي فحص املواليد الجدد من التلزُّ

كيف يُجرى فحص التليّف الكييس؟
 ال يتطلب فحص التليّف الكييس عادًة أخذ عينة دم إضافية. 
إذ يُجرى فحص التليّف الكييس يف الوقت نفسه الذي يُجرى 

فيه فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية واالختالالت 
الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي، ومن عينة الدم نفسها التي 

أُخذت من طفلك لهذا الغرض. لذلك تُؤخذ قُطريات من دمه 
)من الوريد أو من عقب القدم( وتُوضع عىل بطاقة ورقة ترشيح،  

وتُرسل إىل مخترٍب ليفحصها.

د مستويات إنزيم الرتيبسني املتفاعل مناعيًا  يف البداية تُحدَّ
)IRT(. ويف املستوى الذي ييل ذلك يف األهمية يُجرى فحص 

ثاٍن للكشف عن الربوتني املرتبط بالتهاب البنكرياس، وذلك من 
عينة الدم ذاتها. فإن كانت نتيجة الفحص الثاين مرتفعًة بدورها 

يُستخدم فحص DNA )الفحص الجيني( يف البحث عن التغريات 
الجينية األكرث حدوثًا يف مرض التليّف الكييس. فإذا ُعرث عىل واحد 
أو اثنني من التغريات الجينية فإن نتيجة الفحص ينقصها الضبط. 
أما إذا كانت نتيجة الفحص األول )فحصIRT( يف غاية الوضوح 
فإن نتيجة الفحص وحدها ينقصها الضبط، أما الفحوص األخرى 

فلم تَُعد هناك حاجة إلجرائها. إن خطوات الفحص مبجموعها 
تؤدي إىل الوصول إىل أعىل مستوى ممكن من دقة النتائج 

وسالمتها. إال أنه يف الحاالت النادرة جًدا ميكن أن يعاين الطفل 
من التليّف الكييس وال يظهر ذلك يف الكشف املبكر.

وفًقا للمتطلبات القانونية لقانون التشخيصات الوراثية ينبغي 
الحصول عىل التثقيف الالزم من الطبيب قبل إجراء فحص 

التليّف الكييس للمواليد الجدد. إذا أُجريت عملية الوالدة عىل 
يد داية أو قابلة فيمكن تأجيل فحص التليّف الكييس لطفلك 
عىل يد أحد األطباء حتى سن 4 أسابيع )عىل سبيل املثال: مع 

الفحص الوقايئ الثاين U2(. لذلك ينبغي حينها أخذ عينة أخرى 
من دم الطفل. عىل خالف فحص التليّف الكييس، من األفضل 

إجراء فحص االضطرابات االستقالبية / الهرمونية الِخلقية خالل 
72 ساعة؛ وذلك ألن املسارعة يف البدء بالعالج -بخالف الحال يف 
فحص التليّف الكييس- أمٌر رضوري يف معظم األمراض املفحوصة.

سنحتفظ بعينة الدم املأخوذة من طفلك مدة 3 أشهر بعد إجراء 
الفحص، ثم نتلفها بعد ذلك

بجانب فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية 
واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي ميكننا فحص 
طفلك من التلزُّج املخاطي. إن الهدف من هذه األطروحة هو 
التشخيص املبكر لتلزُّج املخاط من أجل الرشوع يف العالج يف 

أرسع وقت ممكن؛ مام يساعد يف تحسني نوعية الحياة وزيادة 
متوسط العمر املتوقع لدى األطفال املصابني بالتلزُّج املخاطي. 

فحص التلزُّج املخاطي خاضع لتنظيامت قانون التشخيصات 
الوراثية. ستساعدك املعلومات التالية عىل االستعداد لخوض حوار 

واٍع مع طبيبك حول املوافقة عىل الربنامج.

ما هو التلزُّج املخاطي؟
التلزُّج املخاطي )يُعرف أيًضا بالتليّف الكييس( هو مرض  ورايث 
يصيب طفاًل واحًدا من نحو 4800 طفل. إن أي تغري جيني يف 

الجني املسمى CFTR يؤدي إىل حدوث اضطراب يف عملية تبادل 
األمالح يف الخاليا الُغّديّة. وهذا بدوره يسبّب تكّون مخاط لزج يف 
القناة التنفسية ويف أعضاء أخرى؛ مام يؤدي إىل إصابتها بالتهاب 

دائم. قد تتباين عالمات هذا املرض يف حدتها نظرًا الختالف 
التغريات الجينية. وغالبًا ما تكون وظيفة البنكرياس محدودة. 
ونتيجًة لهذا يعاين األطفال املصابون نقًصا يف الوزن وضعًفا يف 

النمو. ويف الحاالت الشديدة قد تتدهور وظائف الرئة عىل نحو 
كبري نتيجًة لاللتهاب الرئوي الحاد املتكرر.

كيف ميكن عالج التليّف الكييس؟
ال يوجد يف الوقت الحايل عالج للتليّف الكييس. ومع ذلك 
ميكن تحسني أو تخفيف أعراض املرض باستخدام مناهج 

عالجية متعددة؛ بحيث يزداد متوسط العمر املتوقع ملرىض 
التليف الكييس زيادًة مطردة. يتألف عالج التليّف الكييس من 

املستنَشقات والعالج الطبيعي والوجبات الغذائية ذات السعرات 
الحرارية العالية واألدوية. زيادًة عىل ذلك يَُعّد إجراء الفحوص 

الدورية يف املؤسسات املتخصصة يف التليّف الكييس أمرًا معقواًل؛ 
وذلك من أجل القدرة عىل عالج التغريات املبكرة يف أبكر وقت 

ممكن.

ملاذا يَُعّد فحص التليّف الكييس يف املواليد الجدد مفيًدا؟ 
يتيح فحص التليّف الكييس يف املواليد الجدد إمكانية التشخيص 

املبكر والرشوع يف العالج؛ مام يؤدي إىل تحّسن النمو البدين 
لألطفال املصابني. وهذا يساعد يف تحسني صحة األطفال املصابني 

ويرفع احتامالت الوصول إىل متوسٍط عمري أعىل.

مدة االحتفاظ بالبيانات 10 أعوام. فالنتائج الطبية ينبغي 
االحتفاظ بها مدة 10 أعوام بحَسب قانون املهن الطبية. لكن 
ميكنك االطمئنان إىل أن البيانات لن يطّلع عليها سوى طاقم 

العاملني يف فحص املواليد الجدد، حيث يطّلعون عىل البيانات 
التي يحتاجونها حًقا يف أداء عملهم. وبعد عرشة أعوام ستُحذف 
البيانات. لن تُستخدم بياناتك وبيانات طفلك وعينات الدم -ولن 

يجري تقوميها- يف أغراض غري األغراض املذكورة، ولن تُعطى 
ألطراف خارجية غري مخولة بالحصول عليها. ولك الحق يف طلب 

معلومات من الشخص املسؤول )مستخدم النظام( عن بيانات 
طفلك الشخصية املُخزّنة يف النظام. وميكنك أيًضا أن تطلب 

تصحيح البيانات غري الدقيقة أو حذف البيانات أو الحد من 
معالجتها.

الشخص املسؤول عن جمع البيانات الشخصية يف إطار فحص 
املواليد الجدد هو:

Prof. Dr. med. Prof. h.c. mult. (RCH) Georg F. Hoffmann
 رقم الهاتف: 06221564002  

georg.hoffmann@med.uni-heidelberg.de :الربيد اإللكرتوين

إذا كانت لديك أية استفسارات أو مخاوف بشأن معالجة البيانات 
واتباع متطلبات حامية البيانات، ميكنك التواصل مع مسؤول 

Datenschutzbeauftragter Uni-  حامية البيانات يف املعهد:
verstitätsklinikum Heidelberg

 العنوان:
Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg

PrivacyPolicy@med.uni-heidelberg.de :الربيد اإللكرتوين

يف حال معالجة البيانات عىل نحو غري قانوين يحق لك التقّدم 
بشكوى إىل السلطة اإلرشافية التالية:

 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10293; Stuttgart 70025
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

رقم الهاتف: 0-0711615541 رقم الفاكس: 0711615541-15
poststelle@lfdi.bwl.de :الربيد اإللكرتوين

www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de :موقع الوي

الرتاجع
تَُعّد املشاركة يف فحص املواليد الجدد أمرًا اختياريًا. لديك الحق 

يف الرجوع عن موافقتك يف أي وقت تريده. يف هذه الحالة 
سُنتلِف جميع بطاقات الفحص املوجودة ونُقفل البيانات 

الشخصية املخزّنة عىل نظام الكمبيوتر الخاص بنا بحيث يتعّذر 
الوصول إليها بعد ذلك.

عينة الدم املُتبّقاة
سنحتفظ ببطاقات الفحص التي تحتوي عىل الدماء الباقية ملدة 3 

أشهر ثم نتلفها بعد ذلك.

كيف سيجري إعالمك بشأن نتيجة الفحص وماذا سيحصل بعد 
ذلك؟

سوف يُعلِم املخترب الشخص الذي أرسل عينة الدم )الطبيب( يف 
غضون 14 يوًما إذا كانت النتيجة طبيعيًة وجديرًة باملالحظة. 

ستزودك النتيجة الطبيعية مبعلوماٍت عن طلبك الرصيح فقط. 
م العينة معك  إذا كانت النتيجة ينقصها الضبط فسيتواصل ُمقدِّ
ويحيلك إىل مركز مختص بالتليف الكييس. النتيجة املضبوطة ال 

تعني أن طفلك مصاب بالتليّف الكييس. إذ إن طفاًل واحًدا فقط 
من كل خمسة أطفال حصلوا عىل نتيجة مضبوطة يكون مصابًا 

بالتليف الكييس. ومع ذلك فإن مثة زيادًة يف احتاملية حدوث ما 
يُسمى األداة االستثامرية. حيث يكون الحاملون للمرض أصحاء، 
لكن بإمكانهم نقل املرض ألبنائهم. عىل أية حال سوف نزّودك 
باالستشارات والتثقيف الورايث الالزم بحيث تكون عىل اطالع 

تفصييل عىل أهمية هذه النتيجة.

سيعمل مركز التليّف الكييس يف البداية فحًصا تأكيديًا )يكون يف 
العادة اختبار الَعرَق(، وسيناقش معك كل األمور األخرى. اختبار 

العرق آمن وغري مؤمل، وليس ثقياًل عىل طفلك. سنوافيك بالنتيجة 
بعد االختبار فوًرا. لكن قد تحتاج إىل إجراء املزيد من البحث.

اتِّخذ قرارك من أجل طفلك!
تَُعّد املشاركة يف فحص التليّف الكييس أمرًا اختياريًا. أما تكاليف 

االستقصاء فتتحّملها رشكات التأمني الصحي القانوين. وتكون 
نتائج االستقصاء خاضعًة للرسية الطبية، وال يتم إعطاؤها ألطراف 
خارجية دون موافقتك. عىل املخترب الذي أجرى الفحص أن يُرسل 

النتائج مبارشًة إىل الشخص املسؤول املكلّف بالتواصل معك يف 
حال كون النتيجة واضحة. لديك الحق يف الرجوع عن موافقتك 
عىل إجراء فحص التليّف الكييس يف أي وقت تريده. ينبغي أن 

يكون قرار املوافقة عىل فحص التليّف الكييس أو رفضه مبنيًا عىل 
أساس متني من املعلومات الصحيحة واملوثوقة. الفرصة متاحة لك 

دامئًا ملناقشة أسئلتك مع األطباء.

هذا الفحص الجيني ملرض التليّف الكييس صاَدقَت عليه لجنة 
التشخيصات الوراثية يف معهد روبرت كوخ.

جمع/معالجة البيانات
تحتوي بطاقة الفحص املُرَسلة إىل مركز فحص املواليد الجدد - 

الواقع يف مركز هايدلربغ لطب األطفال واملراهقني- عىل معلومات 
طفلك. إىل جانب االسم )الذي يلزم يف التعيني الصحيح لنتائج 

الفحص( نحتاج إىل تاريخ امليالد وأسبوع الحمل؛ وذلك من أجل 
تقويم نتائج الفحص بشكل صحيح. إىل جانب ذلك نطلب منك 

أن تكتب عىل بطاقة الفحص اسمك وعنوانك ورقم هاتفك. نحن 
نطلب هذه البيانات ليك نستطيع إعالمك بشكل مبارش يف حال 
حدوث أية طوارئ. هذا رضوري فقط لعدد قليل من األطفال. 

إننا نحتفظ بالبيانات الشخصية لطفلك والبيانات املُدرجة يف 
بطاقة الفحص يف نظام الكمبيوتر الخاص بفحص املواليد الجدد 

يف هايدلربغ.
رقم الهاتف: 8475; 06221-56-8278

رقم الفاكس: 06221-56-4069
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ع واالضطرابات الهرمونية واضطرابات  فحص املواليد الجدد للكشف عن االستقالب املُتوقَّ

الجهاز املناعي

األمراض املستهدفة

يوجد أمراض استقالبية ِخلقية نادرة واختالالت هرمونية واضطرابات يف 
الجهاز املناعي ال مُيكن الكشف عنها من العالمات الخارجية 

يف املواليد الجدد. هذه األمراض تحدث لواحد من قرابة األلف 
من األطفال حديثي الوالدة. وإذا تُركت دون عالج فقد تؤدي 

إىل تلف األعضاء أو إىل حصول إعاقة بدنية أو ذهنية أو 
التهابات خطرية أو حتى الوفاة، ومنذ أكرث من 40 عاًما وفحص 
الدم -املعروف بفحص املواليد الجدد- يُنصح بإجرائه -كفحص 

وقايئ- لجميع األطفال حديثي الوالدة. يف األعوام األخرية 
أُدخلت تحسينات كبرية عىل هذه الدراسات، حيث أُدرج عدد 

من األمراض األخرى القابلة للعالج يف فحص املواليد الجدد.

ملاذا يُجرى فحص املواليد الجدد؟
هذه االضطرابات الِخلقية التي تحصل يف التمثيل الغذايئ أو 

الجهاز املناعي ينبغي أن تُشّخص يف مرحلة مبكرة. فاآلثار 
السلبية املرتتبة عىل األمراض الِخلقية ميكن عادًة منعها 

بالعالج املبكر عند الرشوع فيه بعد الوالدة فورًا.

متى وكيف يُجرى الفحص؟
يُجرى الفحص بني اليومني الثاين والثالث من الحياة )37 إىل 72 
ساعًة عقب الوالدة(، وميكن أن يُجرى مع الفحص الوقايئ الثاين 

لطفلك )U2(، حيث تُؤخذ قُطريات من دمه )من الوريد أو 
عن طريق وخز عقب القدم( وتُوضع عىل بطاقة ورقة ترشيح. 
وتُرسل الدماء حال جفافها إىل مخترب الفحص. نحن هنا نحلّل 

العينات يف اليوم الذي تصلنا فيه، وذلك من خالل طرق تحليل 
متخّصصة وشديدة الحساسية. تكلفة الفحص يغطيها تأمينك 

الصحي أو تغطيها العيادة.

ما األمراض التي ميكن الكشف عنها؟
إن األمراض التي تُؤخذ لها عينات الدم مذكورة ضمن 

توجيهات إلزامية أصدرتها اللجنة االتحادية املشرتكة )اللجنة 
 .)G-BA االتحادية املشرتكة من األطباء والتأمني الصحي

ا واثنني من االختالالت  وتشمل األمراض 13 مرًضا استقالبيً
الهرمونية. ويجري الكشف أيًضا عن العوز املناعي املشرتك 

الشديد. ميكنك أن تجد باألسفل مزيًدا من التفاصيل عن اآلثار 
واألعراض املرتبطة بهذه األمراض.

بوجه عام يوجد واحد من هذه األمراض يف طفل واحد من 
قرابة األلف طفل من حديثي الوالدة. ويف معظم األرس 

املترضرة مل تحصل لهم مثل هذه األمراض من قبل. ومبا أن 
األطفال املصابني ميكن أن يظهروا بكامل صحتهم عند الوالدة، 
فإن فحص املواليد الجدد ميكن أن مينع اضطرابات النمو البدين 
والعقيل. ال ميكن استخالص نتائج عن املخاطر التي قد تلحق 

باألرسة من هذا الفحص وحده.

من سيحصل عىل نتيجة الفحص؟
مهام كانت النتيجة فإن الشخص الذي أرسل عينة الدم سيحصل 

عىل تقرير مكتوب من مخترب الفحص يف غضون بضعة أيام. 
وعىل املرسل أن يُعلم الوالدين يف حال الحصول عىل نتيجة غري 

عادية. ويف الحاالت املستعجلة )مثل أن يكون املرسل غري موجود( 
يتواصل املخترب مع الوالدين مبارشة. من أجل ذلك يجب كتابة 
رقم هاتفك والعنوان الذي ميكن التواصل معك من خالله عىل 

بطاقة الفحص. فليس من املمكن الكشف املبكر عن املرض 
والعالج املبكر لألطفال املصابني دون أن يتعاون جميع املعنني: 

الوالدان، واملستشفى، وطبيب األطفال، ومخترب الفحص، يف العمل 
مًعا وبأقىص رسعة ممكنة.

بَم تخربنا نتيجة الفحص؟
ال تُعترب نتيجة الفحص تشخيًصا طبيًا. إما أن تستبعد النتيجة 

اإلصابة باالضطرابات املذكورة إىل حد كبري، وإما أن يلزم إجراء 
مزيٍد من الفحص يف حال االشتباه يف اإلصابة مبرٍض ما، مثل تكرار 
الفحص عىل سبيل املثال. وقد يكون تكرار الفحص رضوريًا، وذلك 

-عىل سبيل املثال- إذا مل يكن تحليل الدم قد أُجري يف الوقت 
األمثل، أو مل تكن كمية الدم التي عىل البطاقة كافية.

هل ميكن عالج هذه األمراض؟
هذه األمراض االستقالبية واالضطرابات يف وظائف الغدد الصامء 

وأمراض نقص املناعة جميعها ِخلقي؛ وبالتايل يتعّذر عالجها يف 
معظم الحاالت. لكن اآلثار املرتتبة عىل هذه االضطرابات الِخلقية 

إذا ُعولجت عالًجا مناسبًا يف وقت مبكر فإنها غالبًا ما تختفي 
متاًما، أو عىل األقل تضعف وتتضاءل. يتألف العالج من نظام 

غذايئ خاص أو أدوية خاصة أو كليهام مًعا. يوجد لدينا مختّصون 
يف التمثيل الغذايئ والهرمونات )مختّصون يف الغدد الصامء( 
ومختصون يف اضطرابات الجهاز املناعي مستعدون لتقديم 

االستشارات والرعاية الالزمة يف حال االشتباه يف اإلصابة مبرٍض ما.

MCAD نقص إنزيم
خلل يف إنتاج الطاقة من األحامض الدهنية: نقص سكر الدم، 

غيبوبة، قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تجنب الصوم، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة  

.)1/1000

بيلة الفينيل كيتون
خلل يف استقالب الحمض األميني فينيالالنني: إعاقة عقلية 

يتعذر عالجها. العالج الناجح: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 

.)1/10000

فرط تريوزين الدم النوع األول
اضطراب يف استقالب الحمض األميني تريوزين، إذا مل يُبدأ 

بعالجه يف األيام األوىل من حياة الطفل فقد يتسبب يف 
اختالل شديد يف وظائف الكبد مع حصول يرقان ونزف، 

واختالل يف وظائف الكىل ونوبات عصبية. أسلوب العالج: دواء 
)نيتيسينون( ونظام غذايئ خاص، تشخيص جيد )معدل اإلصابة 

يف املواليد الجدد: قرابة 1/135000(.

العوز املناعي املشرتك الشديد
انعدام كامل يف الدفاع املناعي: يحصل يف مرحلة الطفولة، 

ويسبب حدوث حساسية شديدة للعدوى مصحوبة 
مبضاعفات هذه العدوى. أسلوب العالج: اتباع تدابري وقائية 
صحية صارمة. زراعة نخاع العظم أو زراعة الخاليا الجذعية، 

العالج ببدائل اإلنزيم. مُتنع الرضاعة أو اللقاحات الحية أو 
نقل نواتج الدم غري املعالجة. ميوت أغلب األطفال املصابني إذا 
تُركوا دون عالج خالل عام أو عامني )معدل اإلصابة يف املواليد 

الجدد: قرابة 1/32500(.

ملحوظة
ال ميكن للعالج املبكر منع آثار األمراض منًعا كاماًل. ولكن 

بدأ به دون تأجيل يعطي الطفل فرصة النمو  العالج الذي يُ
عىل نحو طبيعي يف معظم الحاالت.

منذ صدور قانون التشخيصات الوراثية عام 2010 ولجنة 
التشخيص الورايث )GEKO( تعمل عىل تقويم مجموعة جديدة 
 GEKO من االضطرابات الوراثية يف معهد روبرت كوخ. ساعدت
يف تقديم الفحوصات الخاصة مبرض فرط تريوزين الدم النوع 

األول ومرض العوز املناعي املشرتك الشديد.

املتالزمة الُكظرية التناسلية
نقص هرموين ناجم عن خلل يف وظيفة قرش الُكظر: يصيب 
الذكور واإلناث، قد يؤدي إىل نوبة قاتلة من فقدان األمالح. 

إعطاء الهرمون، تشخيص جيد )معدل اإلصابة يف املواليد 
الجدد: قرابة 1/14000(.

َقب¬ داء بول رشاب الَقيْ
خلل يف استقالب األحامض األمينية: إعاقة عقلية، غيبوبة، 

قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد يف العادة )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: 

قرابة 1/150000(.

البيوتينيداز
نقص يف استقالب فيتامني البيوتني: تغريات يف الجلد، نوبات 
استقالبية، تخلف عقيل، قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: 

إعطاء البيوتني، تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد 
الجدد: قرابة 1/30000(.

اختالالت استقالب الكارنيتني
خلل يف استقالب األحامض الدهنية: نوبة استقالبية، غيبوبة، 

قد يكون قاتاًل. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 

.(1/500000

الجالكتوسيميا )وجود الغاالكتوز يف الدم(
خلل يف استقالب عنرص الالكتوز )الالكتوز(: عتامة يف عدسات 
العني، إعاقة بدنية وعقلية، فشل كبدي، قد يؤدي إىل الوفاة. 

أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، تشخيص جيد يف 
العادة )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 1/70000(.

بيلة حمض الغلوتاريك النوع األول
خلل يف استقالب األحامض األمينية: نوبة استقالبية مفاجئة 
مع اضطراب الحركة املستمرة. أسلوب العالج: تقديم نظام 

غذايئ خاص، تشخيص جيد يف الغالب )معدل اإلصابة يف 
املواليد الجدد: قرابة 1/120000).

قصور الغدة الدرقية
نقص ِخلقي يف هرمونات الغدة الدرقية: اختالل شديد 

يف النمو البدين والعقيل. أسلوب العالج: إعطاء مكمالت 
هرمونات الغدة الدرقية، تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف 

املواليد الجدد: قرابة 1/3500).

احمضاض الدم اإليزوفالريييك
خلل يف استقالب األحامض األمينية: إعاقة عقلية، غيبوبة، 

قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ خاص، 
تشخيص جيد جًدا )معدل اإلصابة يف املواليد الجدد: قرابة 

.)1/100000

VLCADو LCHAD نقص
خلل يف استقالب األحامض الدهنية ذات السالسل الطويلة:  
نوبات استقالبية، غيبوبة، ضعف عضيل وضعف يف عضلة 

القلب، قد يؤدي إىل الوفاة. أسلوب العالج: تقديم نظام غذايئ 
خاص وتجنب الصوم، تشخيص جيد يف الغالب )معدل اإلصابة 

يف املواليد الجدد: قرابة 1/80000(.

اسم الطفل:  

تاريخ امليالد:  
)أو البطاقة الالصقة(

لقد جرى تعريفي بفحص املواليد الجدد من االضطرابات االستقالبية / االختالالت الهرمونية / اضطرابات الجهاز املناعي، وكذلك 
فحص املواليد الجدد من التلزُّج املخاطي. كام جرى تحذيري من اآلثار السلبية التي قد تلحق بطفيل إذا رفضُت بعض أجزاء 

هذا الفحص.
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إذا كنَت موافًقا عىل إجراء جميع الفحوص املقّدمة فريجى التوقيع عىل إعالن املوافقة املوجود يف الخلف.

ال متأل هذه الصفحة إال إذا كنَت ال توافق موافقًة كاملًة عىل برنامج الفحص الطبي.

إعالن املوافقة الجزئية
)يرجى التوقيع عىل كل نقطة توافق عليها.(

أوافق عىل إجراء الفحوص التالية وعىل نقل البينات الالزمة لهذا الغرض:

 
 فحص املواليد الجدد من األمراض االستقالبية الِخلقية واالختالالت الهرمونية واضطرابات الجهاز املناعي )الصفحات 3-2(

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 
 فحص املواليد الجدد من التلزُّج املخاطي )الصفحات 6-5(

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 إذا دعت الحاجة إىل مراجعة عملية الفحص فإنني أوافق عىل أن ينقل مركز الرعاية املستمرة البيانات إىل مركز فحص هايدلربغ إىل 
حني مراجعة النتائج )تتبع نقل البيانات(.

 
التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع ويص قانوين واحد عىل األقل

 

التاريخ، واالسم )بخط مائل(، وتوقيع الطبيب املسؤول، حَسب الفقرة 1 من املادة 8 من قانون التشخيصات الوراثية األملاين

تبقى هذه املوافقة مع ُمرسل العينة.
يجب تدوين املوافقة عىل برنامج فحص املواليد الجدد أو الرفض ألجزاء معينة منه عىل بطاقة ورقة الرتشيح من أجل إجراء الفحص 

للخانات املحددة.




