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Newborn Screening ProgramNewborn Screening Program
Newborn Screening Program (ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) 
Shoreline, Washington ਨਵੱਚ Washington State Public Health Laboratories 
(ਵਾਨਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਪਬਨਿਕ ਹੈਿਥ ਿੈਬਰੋਰੇਟਰੀਆਂ) ਨਵਖੇ ਸਨਥਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਿ, 
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੰਭੀਰ ਹਾਿਾਤਾਂ ਨੰੂ ਪਨਹਿਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਨਿੰਗਟਨ ਦੇ 
ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਨਸਹਤਮੰਦ ਿੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਿਗਭਗ 175,000 ਖੂਨ 
ਦੇ ਨਮੂਨਨਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ
ਵਧਾਈ ਹਰੋਵ!ੇਵਧਾਈ ਹਰੋਵ!ੇ

ਨਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਿ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਗੀ ਿੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਰੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ 
ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਦਾ ਨਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹ।ੈ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਜਸ ਨਾਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 
ਹਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਿਈ ਨਸਹਤਮੰਦ ਿੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ।ੈ

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ
ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਗੰਭੀਰ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਰਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਨਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਬਿਕੁਿ ਬਾਅਦ 
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਰੋਣ ਵਾਿੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਵੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤ,ੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਕਸੇ ਨਭਆਨਕ 
ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਿਾਂ ਿਰੋ ੜੀਂਦਾ ਇਿਾਜ ਿੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ 480 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਨਚਆਂ ਨਵੱਚੋਂ 1 ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਹਰੇਕ 480 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਨਚਆਂ ਨਵੱਚੋਂ 1 ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ 

ਸਮੱਨਸਆਸਮੱਨਸਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਿਾਭ 

ਅਤੇ ਇਿਾਜ ਿਈ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ 

ਕਰਕੇ ਅਨਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।



ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਨਕਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ
ਇੱਕ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਬੰਧ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਿਟਰ ਪੇਪਰ, ਨਜਸਨੰੂ ਨਨਊਬਰੋਰਨ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਕਾਰਡ ਨਕਹਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਬੂੰ ਦਾਂ ਿੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ 

ਅਤੇ ਰਰੋਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਿਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਰੋ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਿ, ਕਿੀਨਨਕ, ਿੈਬਰੋਰੇਟਰੀ, ਜਨਮ 

ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਘਰ ਨਵੱਚ ਨਕਸੇ ਦਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਸੁੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਕਾਰਡ 

ਨੰੂ Newborn Screening Program ਿਈ Washington State Public Health Laboratories ਨਵੱਚ 

ਜਾਂਚ ਿਈ ਭੇਜ ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਕਉਂ ਹ?ੈ
ਜਰੋ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਸਹਤਮੰਦ ਨਦਖਾਈ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਹਤਮੰਦ ਪਨਰਵਾਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਹਰੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਇਹਨਾਂ ਰਰੋਗਾਂ ਦੀ 

ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਇਿਾਜ ਨਮਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਰੋ 

ਉਹ ਨਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹਰੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨਸਹਤਮੰਦ ਰਨਹ ਕੇ ਵਧਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਰੋਗ ਿੁਰੂ ਨਵੱਚ ਨਾ ਿੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, 

ਤਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਜਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਾਿੇ ਨਿੰਦਗੀ ਿਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ 

ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੂਜਾ ਛਰੋਟਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 

ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਤੁਿਟ ਰੂਪ ਨਵੱਚ ਹਰੋਣ ਵਾਿੀ ਮੁਿਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦਰੋ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ 

ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿੱਭਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਰੋ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਿੱਭਣ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਰੋ 

ਜਨਮ ਦੇ ਨਬਿਕੁਿ ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।ਜਨਮ ਦੇ ਨਬਿਕੁਿ ਬਾਅਦ ਨਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿੱਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

2

ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਨਹਿਾ  ਪਨਹਿਾ ਛਰੋਟਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਨਮ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 

ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦਰੋ ਨਦਨਾਂ 

ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਸਮੱਨਸਆਵਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀਆਾਂ ਹਹਲਤਹਾਂ 

ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਨਤ ਲਹਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ

1

ਬੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਬੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ 
 ਦੋ ਵਹਰ ਹੋਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਦੋ ਵਹਰ ਹੋਣੀ ਚਹਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਵਹਨਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਹਰੇ ਬੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਵਹਨਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਹਰੇ ਬੱਨਚਆਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 
ਵਾਿੀਆਂ ਹਾਿਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਂਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਿ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਾਨਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨਵਜਨਮੇ 
ਬੱਨਚਆਂ ਨੰੂ ਨਜੰਨਾ ਨਸਹਤਮੰਦ ਹਰੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ, ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ 
ਨਵੱਚ ਿਰੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਰਾਜ ਨਵੱਚ ਜਨਮੇ ਸਾਰੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ 2 ਨਦਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਿਾਂ 
ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਹਰੋਣੀ ਿਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਨਜੰਨਾ ਜਿਦੀ ਹਰੋ ਸਕੇ ਿਰੋ ੜੀਂਦਾ ਇਿਾਜ ਦੇਣ ਨਵੱਚ 
ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਨਜਆਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਹ ਚੱਲੇਗਹ?
ਨਿਆਦਾਤਰ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ 
ਧਨਾਤਮਕ, ਅਸਧਾਰਨ,ਧਨਾਤਮਕ, ਅਸਧਾਰਨ, ਜਾਂ ਅਧੂਰਾਅਧੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਕਰੋਈ ਵੀ 
ਸਮੱਨਸਆ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਨਤਮ ਿੈਸਿਾ ਿੈਣ ਿਈ ਕੁਝ ਹਰੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
Newborn Screening Program ਤੁਹਾਡ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਬੰਧਕ, ਅਤੇ 
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਿ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਤਮ ਦੇਖਭਾਿ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ 
ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦਾ ਇਿਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਹਰ ਹਨ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਿੁੱ ਧਤਾ ਵਾਿੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰੋਈ ਵੀ 
ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਿੱਗ ਨਰਹਾ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਨਜਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰੋਈ ਸਵਾਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਕਰਪਾ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਬੰਧਕ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ।

ਇਹਨਹਾਂ ਰੋਗਹਾਂ ਦਹ ਇਲਹਜ ਨਕਵੇਂ ਕੀਤਹ ਜਹਾਂਦਹ ਹ?ੈ
ਹਰੇਕ ਨਵਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਿਾਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਰਾਕ ਨਾਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇਿਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਰੋਰ ਮੈਡੀਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਰੀਨਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ 
ਸਰਜਰੀ, ਨਾਿ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿੰਦਗੀ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤ ਨਵੱਚ ਕੀਤਾ ਇਿਾਜ ਬੱਚੇ 
ਨੰੂ ਨਸਹਤਮੰਦ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮੌਕਾ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  
ਨਕਵੇਂ ਜਹਣ ਸਕਦਹ ਹਹਾਂ?
ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਨਜਆਂ ਿਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 

ਦੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਬੰਧਕ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਰੋ। ਹਸਪਤਾਿ, ਕਿੀਨਨਕ, ਿੈਬ ਜਾਂ ਦਾਈ 

ਨਜਸਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹਰੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੰੂ 

ਨਤੀਨਜਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਿਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਨਚਤ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 

ਕਰੋਈ ਤੁਰੰਤ ਨਚੰਤਾ ਵਾਿੀ ਗੱਿ ਹਰੋਵੇਗੀ ਤਾਂ Newborn Screening Program 

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇਨਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਬੰਧਕ ਨੰੂ ਜਿਦੀ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।



ਇਸ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਦਹ ਖਰਚਹ ਨ ਕੰਨਹ ਹ?ੈ
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਿੀਸ ਹੈ ਜਰੋ ਵਾਨਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ 
ਉੱਤੇ ਿਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤ,ੇ ਇਹ ਿੀਸ ਹਸਪਤਾਿ ਨਵੱਚ ਹਰੋਰ ਡਨਿਵਰੀ ਜਾਂ ਜਨਮ 
ਿੀਸਾਂ ਨਵੱਚ ਿਾਨਮਿ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਿਾਂਨਕ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਿ ਸਹੂਿਤਾਂ ਿਈ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈਂਪਿ ਿੈਣ 
ਿਈ ਕੁਝ ਹਰੋਰ ਖਰਚਾ ਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੀਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਹਰੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਿੀਸ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ Newborn Screening Program ਦੀ 
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: doh.wa.gov/NBS/ScreeningCost

ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਨਆਾਂ ਦਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਹ?
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਮੁਤਾਨਬਕ, ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਕਾਰਡ 21 ਸਾਿਾਂ ਿਈ ਇੱਕ 
ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨਿਟ ਕਰ 
ਨਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੈਬ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਨਆਂ ਨੰੂ ਨਨਊਬਰੋਰਨ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਟੈਸਨਟੰਗ ਨੰੂ 
ਸੁਧਾਰਨ ਿਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਪਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਸਤ ਦੀ ਨਿਖਤੀ ਸਨਹਮਤੀ 
ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਕਰੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਯਰੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ 
ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਖਤਮ ਹਰੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਨਿਟ 
ਕਰਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ।

ਗੁਪਤਤਾ ਬਾਰੇ ਨਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ Newborn Screening Program ਦੀ 
ਵੈਬੱਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: doh.wa.gov/NBS/PrivacyPolicies

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਹਣ ਵਹਲੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ  
ਕਰ ਸਕਦਹ/ਸਕਦੀ ਹਹਾਂ?

ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦੇ ਨਵਨਾਿਕਾਰੀ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਿਈ ਨਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ 

ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨਮਕ ਨਖਆਿਾਂ ਜਾਂ 

ਗਤੀਨਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਖਿਾਫ਼ ਹਰੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 

ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਨ ਿਈ, ਮਾਨਪਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਸਤ ਨੰੂ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਕਾਰਡ 

ਦੇ ਨਪਛਿੇ ਪਾਸੇ ਨਦੱਤੇ ਹਰੋਏ ਇਨਕਾਰ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਿਾਿਮੀ 

ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ Washington State Public Health Laboratories ਨਵਖੇ 

ਸਨਥਤ Newborn Screening Program ਨਵੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹਰੋਵੇਗਾ।

✘

http://doh.wa.gov/NBS/ScreeningCost
http://doh.wa.gov/nbs/PrivacyPolicies


ਐਮੀਨੋ ਐਨਸਡ ਨਵਕਹਰ

10,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1

ਇਹ ਰਰੋਗ ਭਰੋਜਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੱਨਸਆਂ ਨਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐਮੀਨੋ ਐਨਸਡ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਨੰੂ 
ਸਰੀਨਰਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਿਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਵੱਚ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਹਰੋਣ ਨਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਹਤ, ਵਾਧ,ੇ ਅਤੇ 
ਨਸੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਿ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ 
ਵੀ ਹਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਆਰਗਨੀਨੋਸੁਕੈਨਕਨਨਕ ਐਸੀਡੈਮੀਆ (ASA)
• ਸੀਟਰੁਨਿਨਮੀਆ (CIT)
• ਹਰੋਮਰੋਸੀਸਨਟਨੁਨਰਆ (HCY)
• ਮੈਕਪਿ ਨਸਰਪ ਨਪਸਾਬ ਰਰੋਗ (MSUD)
• ਿੀਨਾਈਿਕਟੌਨਰੀਆ (PKU)
• ਟਾਈਰਰੋਸਾਈਨੀਮੀਆ ਟਾਈਪ I (TYR-I)

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਹ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਟੈਸਟ ਨਕਹੜ ੇ
ਰੋਗਹਾਂ ਦੀ ਪਛਹਣ ਕਰਦਹ ਹ?ੈ

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਨਨਮਨਨਿਖਤ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹ:ੈ  

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਰੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਰੋ doh.wa.gov/NBS/disorders

http://doh.wa.gov/NBS/disorders


ਫੈਟੀ ਐਨਸਡ ਆਕਸੀਡੇਿਨ ਨਡਸਆਰਡਰ
11,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1
ਿੈਟੀ ਐਨਸਡ ਆਕਸੀਡੇਿਨ ਨਵਕਾਰਾਂ ਨਾਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ 
ਊਰਜਾ ਿਈ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਦਿ, ਨਜਗਰ 
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਿਾਜ ਨਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਿ ਗੰਭੀਰ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਂਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤ ਵੀ ਹਰੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

• ਕਾਰਨਾਈਨਟਨ ਅੱਪਟੇਕ ਡੈਿੀਨਸਐਿਂੀ (CUD)
• ਿੌਂ ਗ-ਚੇਨ L-3-ਹਾਈਡ੍ੌਕਸਾਈਿ ਅਕਰਾਈਿ-CoA ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਜ 

(LCHAD) ਡੈਿੀਨਿਐਸਂੀ
• ਮੀਡੀਅਮ-ਚੇਨ ਅਕਰਾਈਿ-CoA ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਜ (MCAD) ਡੈਿੀਨਿਐਸਂੀ
• ਟ੍ਾਈਿੰਕਿਨਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (TFP) ਡੈਿੀਨਿਐਸਂੀ
• ਵੈਰੀ-ਿੌਂ ਗ ਚੇਨ ਅਕਾਈਿ-CoA ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋਜੀਨੇਜ (VLCAD) ਡੈਿੀਨਿਐਸਂੀ

ਜੈਨਵਕ ਤੇਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਵਕਹਰ
29,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1
ਜੈਨਵਕ ਤੇਿਾਬ ਦੇ ਨਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਭਰੋਜਨ ਨਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਿੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ 
ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੱਨਸਆਂ ਨੰੂ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਨਵੱਚ ਪੈਦਾ 
ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਹਤ, ਵਾਧ,ੇ ਅਤੇ ਨਸੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਭਾਵ 
ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• 3-ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸੀ-3-ਨਮਥਾਈਿਗਿਟਨਰਕ ਐਨਸਨਡਉਰੀਆ (HMG)
• ਬੀਟਾ-ਕੀਟਰੋਥੀਓਿੇਿ ਡੈਿੀਨਿਐਸਂੀ (BKT)
• ਗਿੂਟੈਨਰਕ ਐਸੀਡੀਨਮਆ ਟਾਈਪ I (GA-1)
• ਆਈਸਰੋਵੈਿਨਰਕ ਐਸੀਡੀਨਮਆ (IVA)
• ਨਮਥਾਈਿਮੈਿਰੋ ਨੀਕ ਐਸੀਡੀਨਮਆ (CbI A, B ਅਤੇ MUT.)
• ਮਿਟੀਪਿ ਕਾਰਬਰੋਕਸੀਿੇਿ ਡੈਿੀਨਿਐਸਂੀ (MCD)
• ਪ੍ਰੋਪਰੋਨਨਕ ਐਨਸਡੈਮੀਆ (PROP)



ਕੋਂਨਜੈਨੀਟਲ ਹਹਈਪੋਥਹਈਰੋਨਡਸਮ 
(CH)

950 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1

ਕੋਂਨਜੈਨੀਟਿ ਹਾਈਪਰੋਥਾਈਰਰੋਨਡਸਮ 
ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਸਰੀਨਰਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 
ਨਵਕਾਸ ਿਈ ਿੋਂੜੀਦਾ ਥਾਈਰਾਇਡ 
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ 
ਦਾ ਇਿਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ 
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਦਮਾਗੀ ਅਪਾਹਜਤਾ 
ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਨਵੱਚ ਸਮੱਨਸਆਂਵਾਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਂਨਜੈਨੀਟਲ ਐਡਰੀਨਲ 
ਹਹਈਪਰਪਲਹਸੀਆ (CAH)

14,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1

ਕੋਂਨਜੈਨੀਟਿ ਐਡਰੀਨਿ 
ਹਾਈਪਰਪਿਾਸੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਗੁਿਾਰੀ 
ਿਈ ਿੋਂੜੀਦੇ ਹਾਰਮਰੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਨਚਆਂ ਨਵੱਚ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਰੋਮਾ ਵਰਗੇ 
ਨਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਿੇ ਵਾਕੇ ਵੀ 
ਹਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀ ਬੱਨਚਆਂ 
ਨਵੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਜਨਨ-ਅੰਗ ਹਰੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਲਸੋਸੋਮਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨਡਸਆਰਡਰ
32,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1
ਆਈਸਰੋਸਰੋਮਿ ਸਟਰੋਰੇਜ ਨਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਭਰੋਜਨ ਨਵਚਿੀ ਿੂਗਰ 
ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੰੂ ਹਿਮ ਕਰਨ ਨਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ 
ਨਵੱਚ ਿਨਹਰੀਿੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਰੋ ਨਕ ਬੱਚੇ ਨਵੱਚ 
ਨਦਮਾਗੀ, ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇਿੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਨਸਆਂਵਾਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਮਯੂਕਰੋਪਰੋਿੇਸੈਕਸਾਈਡਰੋਨਸਸ ਟਾਈਪ I (MPS-I)
• ਗਿਾਈਕਰੋਜਨ ਸਟਰੋਰੇਜ ਨਡਿੀਿ ਟਾਈਪ II (Pompe)

ਐਂਡੋਕ੍ਹਈਨ ਨਡਸਹਰਡਰ



ਨਸਸਨਟਕ ਫਹਈਬ੍ੋਨਸਸ (CF)

5,500 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1

ਨਸਸਨਟਕ ਿਾਈਬ੍ਰੋਨਸਸ ਵਾਿੇ 
ਬੱਨਚਆਂ ਦੇ ਿੇਿਨੜਆਂ ਦਾ ਨਵਕਾਸ 
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ 
ਕੁਪਰੋਿਣ ਨਾਿ ਸੰਘਰਿ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਨਾਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ 
ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਂਵਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਬਹਇਓਨਟਨੀਡੇਸ ਦੀ ਕਮੀ (BIO)

86,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1

ਬਾਇਓਨਟਨੀਡੇਸ ਦੀ ਕਮੀ 
ਵਾਿੇ ਬੱਚੇ ਬਾਇਓਨਟਨ ਨਾਮਕ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵਟਾਨਮਨ ਦਾ 
ਪ੍ਯਰੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ 
ਦਾ ਇਿਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵ,ੇ ਤਾਂ 
ਇਹ ਧੱਿੜ, ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਿਕਤੀ, 
ਦੌਨਰਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਵਕਾਸ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹ ਰੋ ਵਨਕਹਰ

ਸਨ ਕੱਲ ਸ ੈ ਲੱ ਅਤ ੇ ਹ ਮੋ ਗੋਲ ਬੋਨਨ ਪੋ ਥੈੀਜ਼ (HGB)

4,700 ਨਵੱਚੋਂ 1 ਜਨਮ

ਨਸੱਕਿ ਸੈੱਿ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹਰੋਰ ਹਰੋਮਰੋਗਿਰੋ ਨਬਨੋਪੈਥੀਿ ਤੋਂ ਪੀਨੜਤ ਬੱਨਚਆਂ ਨਵੱਚ 
ਅਸਾਧਾਰਨ ਿਾਿ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਿ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 
ਨਵੱਚ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਿ ਿੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਰੋਗ ਅਕਸਰ 
ਇਨਿੈਕਿਨ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹਰੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਿਾਨੀਆਂ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਸਵੀਅਰ ਕੰਬਹਈਨਡ 
ਇਨਮਊਨੋਡੈਫੀਨਸਐਂਿੀ (SCID)

88,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1

ਸਵੀਅਰ ਕੰਬਾਈਨਡ 
ਇਨਮਊਨੋਡੈਿੀਨਿਐਸਂੀ ਵਾਿੇ ਬੱਚੇ 
ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਮਊਨ 
ਨਸਸਟਮ ਨਾਿ ਜਨਮ ਿੈਂ ਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਰਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਿ 
ਨਹੀਂ ਿੜ ਸਕਦੇ ਜਰੋ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ 
ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 
ਨਕ ਆਮ ਨਜਹੀ ਇਨਿੈਕਿਨ ਵੀ 
ਜਾਨਿੇਵਾ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਲੈਕਟੋਸੇਮੀਆ (GALT)

11,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1

ਗਿੈਕਟਰੋਸੇਮੀਆ ਵਾਿੇ ਬੱਚੇ 
ਗਿੈਕਟਰੋਸ, ਦੁੱ ਧ ਨਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ 
ਨਮਠਾਸ, ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦੇ। 
ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੁੱ ਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ 
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ 
ਗਿੈਕਟਰੋਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਅੰਨ੍ਹੇ ਪਣ, ਨਦਮਾਗੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ 
ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

X- ਨਲੰਕਡ ਐਡਰੀਨੋਲੁਕੋਡੀਸਟ੍ੋਫੀ 
(X-ALD)

17,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1

X-ALD ਤੋਂ ਪੀਨੜਤ ਬੱਚੇ ਸਰੀਰ 
ਨਵੱਚ ਕੁੱ ਝ ਖਾਸ ਚਰਬੀ ਨੰੂ ਨਹੀਂ 
ਤਰੋੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹਰੋ ਕੇ 
ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਜਰੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਤੀ, 
ਮਾਸਪੇਿੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਰੋਰੀ, ਕਰੋਮਾ 
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕ ਮੌਤ ਨੰੂ ਵੀ ਜਨਮ 
ਨਦੰਦੇ ਹਨ। X-ALD ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਨਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਵੱਚ ਇਸਦੇ ਿੱਛਣ 
ਬਾਿਗ ਅਵਸਥਾ ਨਵੱਚ ਨਮਿ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ X-ALD ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਨਚਆਂ ਨਵੱਚ ਵੀ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਪਹਈਨਲ ਮਸਨਕਊਲਰ ਐਟਰੋਫੀ 
(SMA)

15,000 ਜਨਮਹਾਂ ਨਵੱਚੋਂ 1

SMA ਤੋਂ ਗ੍ਸਤ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ 
ਸਪਾਈਨਿ ਕਰੋਰਡ ਨਵੱਚ ਮਰੋਟਰ 
ਨਰਵ ਸੈੱਿਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਘੱਟ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈੱਿ 
ਮਾਂਸਪੇਸੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਦੇਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ 
ਸਕਣਗ,ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
SMA ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਰੋ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਇਿਾਜ ਦੇ ਨਬਨਾਂ, SMA ਦੇ 
ਕਰਕੇ ਨਮਸਡ ਮਰੋਟਰ ਮਾਈਿਸਟਰੋਨ, 
ਸਾਹ ਿੈਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਨਵੱਚ ਸਮੱਨਸਆ, 
ਜਾਂ ਇੱਥਰੋ ਤੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹਰੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਨੇ ਮੇਰੀ  
ਨਜੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਹਇਆ।

 ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹਰੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਵੱਚ ਇੱਕ 

ਜਮਾਂਦਰੂ ਪਾਚਕ ਰਰੋਗ ਨਜਸ ਨੰੂ ਹਾਈਪਰੋਥਾਈਰਰੋਨਡਜਮ ਨਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਨੰੂ ਿੱਨਭਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਨਬਨਾਂ ਨਕਸੇ ਅਗਾਊ ਪ੍ਭਾਵ ਨਾਿ 

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਵੱਚ ਆਇਆ, ਨਜਹੜਾ ਨਕ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾ 

ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਨਟਆਂ ਨਵੱਚ ਇਸਦਾ ਇਿਾਜ ਨਾ 

ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਵਕਾਸ ਨਵੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਨਬਤ ਹਰੋ ਸਕਦਾ 

ਸੀ। ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਨਕ੍ਨਨੰਗ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਿੰਬਾ 

ਨਾ ਹੰੁਦਾ ਨਜੰਨਾ ਨਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਿਜ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ 

ਹੀ ਇੱਕ ਐਥਿੀਟ ਵਜੋਂ ਮੁਕਾਬਿਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਨਰਵਾਰ 

ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ, ਨਜੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਿੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਿਈ 

ਉਤਿਾਨਹਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਿ ਦੇ ਿਾਨਦਾਰ ਸਟਾਿ ਅਤੇ 

ਪਬਨਿਕ ਹੈਿਥ ਿੈਬਰੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਰੋ ਨਵਜਨਮੇ 

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਨਕਨਰਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਿਰੋ ਕਾਂ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ। 

—Aidan, 1998 ਨਵੱਚ ਵਾਨਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਨਨਊਬਰੋਰਨ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂਦਰੂ 

ਹਾਈਪਰੋਥਾਈਰਰੋਨਡਜਮ ਨਾਿ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਇਆ ਨਗਆ



ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਚੈੱਕਨਲਸਟ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਿਈ ਖੂਨ 
ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਚੈੱਕ ਕਰਰੋ ਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਿਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਿ ਜਾਂ ਨਮਡਵਾਈਿ 
ਕਰੋਿ ਸਹੀ ਫ਼ਰੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੱਨਚਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਿ ਿਈ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪ੍ਦਾਤਾ ਦੀ ਚਰੋਣ 
ਕਰਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਿ ਜਾਂ ਦਾਈ ਨੰੂ ਨਦਓ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦਰੋ ਹਫ਼ਨਤਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰੋਣ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਿਤ 
ਵਾਿੀ ਮੁਿਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਵਾਿੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਿਈ 
ਿੈ ਕੇ ਜਾਓ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਨਤੀਨਜਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਸਹਤ ਸੰਭਾਿ 
ਪ੍ਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛਰੋ।

ਹਰੋਰ ਜਾਂਚਾਂ, ਮੁਿਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਿ ਿਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 
ਪਾਿਣਾ ਕਰਰੋ।

ਤੁਹਹਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਹਰੋਣ ਵਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨਵੱਚ ਹਰੋਰ ਨਸਹਤ ਸਮੱਨਸਆਂਵਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ 
ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਦਿ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰਰੋਗ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਿਕਤੀ ਨਵੱਚ ਕਮੀ ਹਰੋਣਾ, ਆਨਦ ਹਰੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਦਿ ਦੇ ਰਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਿ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕਰਰੋ, ਸੁਣਨ ਿਕਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ੀਨਨੰਗ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਈ  
doh.wa.gov/earlyhearingloss ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

http://doh.wa.gov/earlyhearingloss


ਪੁੱਛਣ ਵਹਲੀਆਾਂ ਗੱਲਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਿਨ

 



Newborn Screening Program
P.O. Box 55729
1610 NE 150th Street
Shoreline, WA 98155-0729

ਫੋਨ: (206) 418-5410
ਟੋਲ ਫ੍ੀ: (866) 660-9050
ਫੈਕਸ: (206) 363-1610
ਈਮੇਲ: NBS.Prog@doh.wa.gov
ਵੈੱਬਸਹਈਟ: www.doh.wa.gov/NBS

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨਵੱਚ ਮੌਜਦੂ ਹਨ: አማርኛ – Amharic – ਐਮਹਾਨਰਕ |  
  | Arabic – ਅਰਬੀ | 中文 – Chinese – ਚੀਨੀ | 日本語 – Japanese – ਜਪਾਨੀ – العربية
អក្សសរខ្មែ�ែរ – Cambodian (Khmer) – ਕੰਬਰੋਡੀਅਨ (ਖਮੇਰ) | 한국어 – Korean – ਕਰੋਰੀਅਨ |  
ਪੰਜਾਬੀ – Punjabi | Русский – Russian – ਰੂਸੀ| Af-soomaali – Somali – ਸਰੋਮਾਿੀ | 
Español – Spanish – ਸਪੇਨੀ | Tagalog – Tagalog – ਟੈਗਾਿਰੋ ਗ |  
Українська – Ukrainian –ਯੂਕ੍ੇਨੀ | Tiếng Việt – Vietnamese – ਵੀਅਤਨਾਮੀ

ਨਕਸੇ ਹਰੋਰ ਿਾਰਮੈਟ ਨਵੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਿ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤ,ੇ 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਰੋ। ਬਨਹਰੇ 

ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਨਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) ‘ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਰੋ ਜਾਂ 

Civil.rights@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇਿ ਕਰਰੋ।

ਇਹ ਕੰਮ Association of Public Health Laboratories (ਜਨਤਕ ਨਸਹਤ ਿੈਬਰੋਰੇਟ੍ ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ) ਵੱਿੋਂ Health Resources and 

Services Administration (ਹੈਿਥ ਰੀਸਰੋਰਸ ਐਡਂ ਸਰਨਵਨਸਜ ਐਡਨਮਨਨਸਟ੍ੇਿਨ) (HRSA) ਦੇ ਸਨਹਯਰੋਗ ਨਾਿ U.S. Department of 

Health and Human Services (ਯੂਐਸ ਨਸਹਤ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵਭਾਗ) (HHS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਾਂਟ ਸੰਨਖਆ # UG9MC30369 

ਨਵੱਚ $4,000,000 ਦਾ New Disorders Implementation Project (ਨਵੇਂ ਨਵਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਾਗੂ ਕਰਨ ਿਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ 

ਸਾਰੇ ਨਬਆਨ ਅਤੇ ਨਸੱਟੇ ਿੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ HRSA, HHS ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਿੋਂ ਕਰੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਨਵੱਚ ਜਰੋਨੜਆ ਜਾ 

ਘਟਾਇਆ, ਜਰੋ ਵੀ ਪਾਨਿਸੀ ਹ,ੈ ਨਹੀਂ ਨਗਆ ਹੈ।
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