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Newborn Screening Program
Newborn Screening Program (ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ)
Shoreline, Washington ਵਿੱ ਚ Washington State Public Health Laboratories
(ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇ ਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲ ਥ ਲੈ ਬੋ ਰੇ ਟ ਰੀਆਂ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹਰੇ ਕ ਸਾਲ,
ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਗ ਰਾਮ ਗੰ ਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 175,000 ਖੂ ਨ
ਦੇ ਨਮੂ ਨ ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ

ਵਧਾਈ ਹੋ ਵ!ੇ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਪੈਂ ਦ ਾ ਹੈ। ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਇੱ ਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁ ਸ ੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਿੰ ਗ ਕੀ ਹੁੰਦ ੀ ਹੈ?
ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁ ਲ ਬਾਅਦ
ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱ ਥ ਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਭਿਆਨਕ
ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇ ਕ 480 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ
ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਭ

ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ
ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਿੰ ਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਹੁੰਦ ੀ ਹੈ?
ਇੱ ਕ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਫਿਲਟਰ ਪੇ ਪ ਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਊਬੋ ਰ ਨ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਅੱ ਡੀ ਤੋਂ ਖੂ ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਬੂੰ ਦਾਂ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱ ਕ ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ
ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਢੰ ਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਲੈ ਬੋ ਰੇ ਟ ਰੀ, ਜਨਮ

ਕੇਂ ਦ ਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਦੁ ਆ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂ ਨ ਸੁੱ ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ

ਨੂੰ Newborn Screening Program ਲਈ Washington State Public Health Laboratories ਵਿੱ ਚ
ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇ ਜ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਿੰ ਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵੀ ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਇਹਨਾਂ ਰੋ ਗ ਾਂ ਦੀ

ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਜਿੰ ਨਾ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧਣ। ਜੇ ਕ ਰ ਇਹ ਰੋ ਗ ਸ਼ੁ ਰੂ ਵਿੱ ਚ ਨਾ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ,

ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱ ਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰ ਭਾਵੀ ਰੂ ਪ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ
ਨੂੰ ਪੈ ਦ ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰ ਗ ਹੁੰਦ ੀ ਹੈ
ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘੱ ਟ ਮਾਤਰਾ
ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਂਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਦੇ ਨਵਜਨਮੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰ ਨਾ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ

ਵਿੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱ ਚ ਜਨਮੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਹੋ ਣ ੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋ ੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਣ ਵਿੱ ਚ
ਮੱ ਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦ ੀ ਸਕ੍ ਰੀਨ ਿੰ ਗ
ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਣ ੀ ਚਾਹ ੀਦ ੀ ਹੈ।

1
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਛੋ ਟ ਾ ਖੂ ਨ ਦਾ ਨਮੂ ਨ ਾ ਜਨਮ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਕੁ ਝ ਸਮਾਂ
ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ
ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰ ਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘ ੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ

ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਤਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦ ੀ ਹੈ।

2
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਦੂ ਜ ਾ ਛੋ ਟ ਾ ਖੂ ਨ ਦਾ ਨਮੂ ਨ ਾ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸੰ ਤੁ ਸ਼ ਟ ਰੂ ਪ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਮੁ ਲ ਾਕਾਤ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱ ਭਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਜਨਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁ ਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱ ਭੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰ ਗ ਦੇ ਨਤ ੀਜੇ
ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ। ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਲੈ ਬ ਜਾਂ ਦਾਈ
ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਟੈ ਸ ਟ ਜਮ੍ਹ ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ, ਉਸਨੂੰ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੂ ਚਿ ਤ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗ ਾ। ਜੇ ਕ ਰ
ਕੋ ਈ ਤੁ ਰੰ ਤ ਚਿੰ ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱ ਲ ਹੋ ਵੇ ਗ ੀ ਤਾਂ Newborn Screening Program
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿ ਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇ ਗ ਾ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਿੰ ਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ
ਧਨਾਤਮਕ, ਅਸਧਾਰਨ, ਜਾਂ ਅਧੂ ਰ ਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਦੱ ਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਸਮੱ ਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰ ਤਿਮ ਫੈ ਸ ਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੁ ਝ ਹੋ ਰ ਟੈ ਸ ਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
Newborn Screening Program ਤੁ ਹ ਾਡੇ, ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਕ, ਅਤੇ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਗ ਾ ਜੋ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਉੱਤਮ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਇਹਨਾਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁ ਤ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋ ਈ ਵੀ
ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਟੈ ਸ ਟ ਸੰ ਪੂ ਰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਜੇ ਕ ਰ ਤੁ ਹ ਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱ ਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ
ਤੁ ਹ ਾਨੂੰ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਕ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹਰੇ ਕ ਵਿਕਾਰ ਵੱ ਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਕੁ ਝ ਰੋ ਗ ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱ ਕ ਖਾਸ ਖੁ ਰ ਾਕ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਥੈ ਰੇ ਪ ੀ ਜਾਂ
ਸਰਜਰੀ, ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ ਬੱ ਚੇ
ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਤਮ ਮੌ ਕ ਾ ਪ੍ਰ ਦ ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਕ੍ ਰੀਨ ਿੰ ਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰ ਨਾ ਹੈ?
ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ
ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਫੀਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ ਡਲਿਵਰੀ ਜਾਂ ਜਨਮ
ਫੀਸਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁ ਝ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਸਹੂ ਲ ਤਾਂ ਲਈ ਖੂ ਨ ਦੇ ਸੈਂ ਪ ਲ ਲੈ ਣ
ਲਈ ਕੁ ਝ ਹੋ ਰ ਖਰਚਾ ਲੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਤੌ ਰ ’ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਅਦਾ ਹੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌ ਜੂ ਦ ਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Newborn Screening Program ਦੀ
ਵੈੱ ਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: doh.wa.gov/NBS/ScreeningCost

ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨ ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਮੁ ਤ ਾਬਿਕ, ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਕਾਰਡ 21 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਸੁ ਰੱ ਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹ ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰੱ ਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ
ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਬ ਇਹਨਾਂ ਖੂ ਨ ਦੇ ਨਮੂ ਨ ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਬੋ ਰ ਨ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਟੈ ਸ ਟਿੰ ਗ ਨੂੰ
ਸੁ ਧ ਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰ ਸ ਤ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਪਛਾਣਨ ਯੋ ਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਗ ੀ। ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ
ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਖਤਮ ਹੋ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁ ਸ ੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਮੂ ਨੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਬੇ ਨ ਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗੁ ਪ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Newborn Screening Program ਦੀ
ਵੈ ਬੱ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ: doh.wa.gov/NBS/PrivacyPolicies

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰ ਗ ਤੋਂ ਮਨ੍ ਹਾਂ
ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਇਹਨਾਂ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਦੇ

✘

ਕਾਰਨ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ
ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕ ਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ
ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹ ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰ ਸ ਤ ਨੂੰ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਕਾਰਡ
ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱ ਤੇ ਹੋ ਏ ਇਨਕਾਰ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ Washington State Public Health Laboratories ਵਿਖੇ
ਸਥਿਤ Newborn Screening Program ਵਿੱ ਚ ਭੇ ਜ ਣਾ ਹੋ ਵੇ ਗ ਾ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕ੍ ਰੀਨ ਿੰ ਗ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ
ਰੋਗਾਂ ਦ ੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਤੁ ਸ ੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ ਰਾ ਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ doh.wa.gov/NBS/disorders

ਐਮ ੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਿਕਾਰ
10,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1
ਇਹ ਰੋ ਗ ਭੋ ਜ ਨ ਦੇ ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਨੂੰ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ
ਸਰੀਰਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਕੁ ਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਦ ਾ ਹੋ ਣ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਵਾਧੇ, ਅਤੇ
ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌ ਤ
ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
•
•
•
•
•
•

ਆਰਗਨੀਨੋ ਸੁ ਕੈ ਕਿ ਨਿਕ ਐਸੀਡੈ ਮ ੀਆ (ASA)
ਸੀਟਰੁ ਲ ਿਨਮੀਆ (CIT)
ਹੋ ਮੋ ਸ ੀਸਟਿਨੁ ਰਿ ਆ (HCY)
ਮੈ ਕ ਪਲ ਸਿਰਪ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋ ਗ (MSUD)
ਫੀਨਾਈਲਕਟੌ ਨ ਰੀਆ (PKU)
ਟਾਈਰੋ ਸ ਾਈਨੀਮੀਆ ਟਾਈਪ I (TYR-I)

ਫ਼ੈਟ ੀ ਐਸਿਡ ਆਕਸ ੀਡੇਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰ
11,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1
ਫੈ ਟ ੀ ਐਸਿਡ ਆਕਸੀਡੇ ਸ਼ ਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱ ਚੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰ
ਊਰਜਾ ਲਈ ਚਰਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਲ, ਜਿਗਰ
ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋ ਰ ਅੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰ ਭੀਰ ਨੁ ਕ ਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰ ਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਂ ਵ ਾਂ ਪੈ ਦ ਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਮੌ ਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਂ ੀ (CUD)
• ਕਾਰਨਾਈਟਿਨ ਅੱ ਪਟੇ ਕ ਡੈ ਫ ੀਸਿਐ ਸ਼
• ਲੌਂ ਗ-ਚੇ ਨ L-3-ਹਾਈਡ੍ਰੌ ਕ ਸਾਈਲ ਅਕਰਾਈਲ-CoA ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋ ਜ ੀਨੇ ਜ
ਂ ੀ
(LCHAD) ਡੈ ਫ ੀਸ਼ਿਐ ਸ
ਂ ੀ
• ਮੀਡੀਅਮ-ਚੇ ਨ ਅਕਰਾਈਲ-CoA ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋ ਜ ੀਨੇ ਜ (MCAD) ਡੈ ਫ ੀਸ਼ਿਐ ਸ
ਂ ੀ
• ਟ੍ ਰਾ ਈਫੰ ਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋ ਟ ੀਨ (TFP) ਡੈ ਫ ੀਸ਼ਿਐ ਸ
ਂ ੀ
• ਵੈ ਰ ੀ-ਲੌਂ ਗ ਚੇ ਨ ਅਕਾਈਲ-CoA ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੋ ਜ ੀਨੇ ਜ (VLCAD) ਡੈ ਫ ੀਸ਼ਿਐ ਸ

ਜੈਵਿਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਰ
29,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1
ਜੈ ਵਿ ਕ ਤੇ ਜ਼ ਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱ ਚੇ ਭੋ ਜ ਨ ਵਿੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ ਟ ੀਨ ਦੇ
ਕੁ ਝ ਖਾਸ ਹਿੱ ਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਸਰੀਰ ਵਿੱ ਚ ਪੈ ਦ ਾ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਵਾਧੇ, ਅਤੇ ਸਿੱ ਖਣ ਸਮਰੱ ਥਾ ਉੱਪਰ ਬਹੁ ਤ ਬੁ ਰ ਾ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵ
ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌ ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
•
•
•
•
•
•

3-ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕ ਸੀ-3-ਮਿਥਾਈਲਗਲਟਰਿਕ ਐਸਿਡਿਉਰੀਆ (HMG)
ਂ ੀ (BKT)
ਬੀਟਾ-ਕੀਟੋ ਥ ੀਓਲੇ ਜ਼ ਡੈ ਫ ੀਸ਼ਿਐ ਸ
ਗਲੂ ਟੈ ਰਿ ਕ ਐਸੀਡੀਮਿਆ ਟਾਈਪ I (GA-1)
ਆਈਸੋ ਵੈ ਲਰਿ ਕ ਐਸੀਡੀਮਿਆ (IVA)
ਮਿਥਾਈਲਮੈ ਲੋ ਨੀਕ ਐਸੀਡੀਮਿਆ (CbI A, B ਅਤੇ MUT.)
ਂ ੀ (MCD)
ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਬੋ ਕ ਸੀਲੇ ਜ਼ ਡੈ ਫ ੀਸ਼ਿਐ ਸ

• ਪ੍ਰੋ ਪੋ ਨ ਿਕ ਐਸਿਡੈ ਮ ੀਆ (PROP)

ਲਿਸੋਸੋਮਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਸਆਰਡਰ
32,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1
ਆਈਸੋ ਸੋ ਮ ਲ ਸਟੋ ਰੇ ਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱ ਚੇ ਭੋ ਜ ਨ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੂ ਗ ਰ
ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ
ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈ ਦ ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੱ ਚੇ ਵਿੱ ਚ
ਦਿਮਾਗੀ, ਹੱ ਡੀਆਂ, ਮਾਸਪੇ ਸ਼ ੀਆਂ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਿਆਂ ਵ ਾਂ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਮਯੂ ਕੋ ਪੋਲੇ ਸੈ ਕ ਸਾਈਡੋਸਿਸ ਟਾਈਪ I (MPS-I)
• ਗਲਾਈਕੋ ਜ ਨ ਸਟੋ ਰੇ ਜ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟਾਈਪ II (Pompe)

ਐਂਡੋਕ੍ਰਾਈਨ ਡਿਸਾਰਡਰ
ਕੋਂ ਨਜੈਨ ੀਟਲ ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਸਮ
(CH)

ਕੋਂ ਨਜੈਨ ੀਟਲ ਐਡਰੀਨਲ
ਹਾਈਪਰਪਲਾਸੀਆ (CAH)

950 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1

14,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1

ਕੋਂ ਨ ਜੈ ਨ ੀਟਲ ਹਾਈਪੋ ਥ ਾਈਰੋਡਿਸਮ
ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱ ਚੇ ਸਰੀਰਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਂ ੜੀਦਾ ਥਾਈਰਾਇਡ
ਪੈ ਦ ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕ ਰ ਇਸ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ
ਇਹ ਗੰ ਭੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਅਪਾਹਜਤਾ
ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸਮੱ ਸਿਆਂ ਵ ਾਂ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਂ ਨ ਜੈ ਨ ੀਟਲ ਐਡਰੀਨਲ
ਹਾਈਪਰਪਲਾਸੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱ ਚੇ
ਤੰ ਦਰੁ ਸ ਤ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਗੁ ਜ਼ ਾਰੀ
ਲਈ ਲੋਂ ੜੀਦੇ ਹਾਰਮੋ ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ
ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੋ ਮ ਾ ਵਰਗੇ
ਜ਼ਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾਕੇ ਵੀ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀ ਬੱ ਚਿਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਜਨਨ-ਅੰ ਗ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ
ੋ ਵਿ ਕਾਰ
ਸਿ ਕ
ੱ ਲ ਸ ੈਲ
ੱ ਅਤ ੇ ਹ ਮ
ੋ ਗ
ੋ ਲਬ
ੋ ਿਨ ਪ
ੋ ਥ
ੈ ੀਜ਼ (HGB)

4,700 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਨਮ
ਸਿੱ ਕਲ ਸੈੱ ਲ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰ ਹੋ ਮੋ ਗ ਲੋਬਿਨੋ ਪੈ ਥ ੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਾਲ ਖੂ ਨ ਦੇ ਸੈੱ ਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਖੂ ਨ ਦੇ ਸੈੱ ਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ
ਵਿੱ ਚ ਕਾਰਗਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋ ਗ ਅਕਸਰ
ਇਨਫੈ ਕ ਸ਼ਨ, ਗੰ ਭੀਰ ਦਰਦ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇ ਸ਼ ਾਨੀਆਂ
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬ੍ਰੋਸਿਸ (CF)

ਬਾਇਓਟਿਨੀਡੇਸ ਦੀ ਕਮੀ (BIO)

5,500 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1

86,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1

ਸਿਸਟਿਕ ਫਾਈਬ੍ਰੋ ਸਿ ਸ ਵਾਲੇ
ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇ ਫੜਿ ਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਅਤੇ
ਕੁ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰ ਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰ ਭੀਰ
ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਂ ਵ ਾ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਮਰ ਘੱ ਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਬਾਇਓਟਿਨੀਡੇ ਸ ਦੀ ਕਮੀ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਬਾਇਓਟਿਨ ਨਾਮਕ
ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ
ਪ੍ਰ ਯੋ ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ
ਇਹ ਧੱ ਫੜ, ਘੱ ਟ ਸੁ ਣ ਨ ਸ਼ਕਤੀ,
ਦੌ ਰਿ ਆਂ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਵਿਕਾਸ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਲੈ ਕਟੋਸੇਮ ੀਆ (GALT)

11,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1
ਗਲੈ ਕਟੋ ਸੇ ਮ ੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ
ਗਲੈ ਕਟੋ ਸ, ਦੁੱ ਧ ਵਿੱ ਚ ਮੌ ਜੂ ਦ ਇੱ ਕ
ਮਿਠਾਸ, ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚਾ ਸਕਦੇ।
ਜਦੋਂ ਬੱ ਚੇ ਦੁੱ ਧ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱ ਧ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਅੰ ਦਰ
ਗਲੈ ਕਟੋ ਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਅੰ ਨ੍ਹੇ ਪਣ, ਦਿਮਾਗੀ ਨੁ ਕ ਸਾਨ, ਜਾਂ
ਮੌ ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵੀਅਰ ਕੰਬਾਈਨਡ
ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫ ੀਸਿਐਂਸ਼ੀ (SCID)

88,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1
ਸਵੀਅਰ ਕੰ ਬਾਈਨਡ
ਂ ੀ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ
ਇਮਿਊਨੋ ਡੈ ਫ ੀਸ਼ਿਐ ਸ
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਇਮਿਊਨ
ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬੱ ਚੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋ ਗ ਾਣੂ ਆਂ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ
ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੀ ਇਨਫੈ ਕ ਸ਼ਨ ਵੀ
ਜਾਨਲੇ ਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕਿਊਲਰ ਐਟਰੋਫ ੀ
(SMA)

X- ਲਿੰ ਕਡ ਐਡਰੀਨੋ ਲੁ ਕੋਡ ੀਸਟ੍ਰੋਫ ੀ
(X-ALD)

15,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1

17,000 ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1

SMA ਤੋਂ ਗ੍ਰ ਸ ਤ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ
ਸਪਾਈਨਲ ਕੋ ਰ ਡ ਵਿੱ ਚ ਮੋ ਟ ਰ
ਨਰਵ ਸੈੱ ਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱ ਟ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈੱ ਲ
ਮਾਂਸਪੇ ਸ ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਦੇ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇ ਜ
ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
SMA ਮੱ ਧਮ ਜਾਂ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, SMA ਦੇ
ਕਰਕੇ ਮਿਸਡ ਮੋ ਟ ਰ ਮਾਈਲਸਟੋ ਨ,
ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਿੱ ਚ ਸਮੱ ਸਿਆ,

X-ALD ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱ ਚੇ ਸਰੀਰ
ਵਿੱ ਚ ਕੁੱ ਝ ਖਾਸ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਤੋ ੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੈ ਦ ਾ ਹੋ ਕੇ
ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁ ਕ ਸਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ,
ਮਾਸਪੇ ਸ਼ ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੋ ਮ ਾ
ਅਤੇ ਇੱ ਥੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਮੌ ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। X-ALD ਮੁੱ ਖ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦੇ ਲੱ ਛਣ
ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱ ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ X-ALD ਉਹਨਾਂ ਦੁ ਆ ਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂ ਇੱ ਥੋ ਤੱ ਕ ਮੌ ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦ ੀ ਸਕ੍ ਰੀਨ ਿੰ ਗ ਨੇ ਮੇਰ ੀ
ਜਿੰਦਗ ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਮੇ ਰ ਾ ਜਨਮ ਹੋ ਇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਮੇ ਰੇ ਵਿੱ ਚ ਇੱ ਕ

ਜਮਾਂਦਰੂ ਪਾਚਕ ਰੋ ਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਥ ਾਈਰੋਡਿਜਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਨੂੰ ਲੱ ਭਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊ ਪ੍ਰ ਭ ਾਵ ਨਾਲ
ਇਸ ਦੁ ਨ ੀਆ ਵਿੱ ਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਕ ਰ ਮੇ ਰ ੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾ

ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੁ ਝ ਘੰ ਟਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ
ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇ ਰੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਸੀ। ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਨਿੰ ਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰ ਨਾ ਲੰ ਬਾ
ਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਜਿੰ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁ ਣ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ

ਹੀ ਇੱ ਕ ਐਥਲੀਟ ਵਜੋਂ ਮੁ ਕ ਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ
ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਧਾਰਨ, ਜਿੰ ਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ

ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ

ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਲ ਥ ਲੈ ਬੋ ਰੇ ਟ ਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਨਵਜਨਮੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂ ਰ ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੁ ਆ ਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗਾ।

—Aidan, 1998 ਵਿੱ ਚ ਵਾਸ਼ਿੰ ਗਟਨ ਸਟੇ ਟ ਨਿਊਬੋ ਰ ਨ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਦੁ ਆ ਰਾ ਜਮਾਂਦਰੂ

ਹਾਈਪੋ ਥ ਾਈਰੋਡਿਜਮ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਇਆ ਗਿਆ

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦ ੀ ਸਕ੍ ਰੀਨ ਿੰ ਗ ਚੈੱਕਲਿਸਟ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਲਈ ਖੂ ਨ
ਦੇ ਨਮੂ ਨੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਚੈੱ ਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮਿਡਵਾਈਫ
ਕੋਲ ਸਹੀ ਫ਼ੋਨ ਨੰ ਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੈ।

ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਬੱ ਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਦੀ ਚੋ ਣ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦਿਓ।

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਣ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ

ਵਾਲੀ ਮੁ ਲ ਾਕਾਤ ਦੌ ਰ ਾਨ ਉਸਦੀ ਦੂ ਸ ਰੀ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਲਈ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ।

ਨਵਜਨਮੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ
ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।

ਹੋ ਰ ਜਾਂਚਾਂ, ਮੁ ਲ ਾਕਾਤਾਂ, ਜਾਂ ਅੱ ਗੋਂ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕ੍ ਰੀਨ ਿੰ ਗਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਬੱ ਚੇ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱ ਸਿਆਂ ਵ ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਰੋ ਗ ਅਤੇ ਸੁ ਣ ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਣ ਾ, ਆਦਿ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋ ਗ ਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ,
ਤੁ ਹ ਾਡੇ ਮੈ ਡ ੀਕਲ ਪ੍ਰ ਦ ਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ, ਸੁ ਣ ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਕ੍ ਰੀ ਨਿੰ ਗ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
doh.wa.gov/earlyhearingloss ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

Newborn Screening Program
P.O. Box 55729
1610 NE 150th Street
Shoreline, WA 98155-0729
ਫ਼ੋਨ:
ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ:
ਫੈਕਸ:
ਈਮੇਲ:
ਵੈੱਬਸਾਈਟ:

(206) 418-5410
(866) 660-9050
(206) 363-1610
NBS.Prog@doh.wa.gov
www.doh.wa.gov/NBS

ਸਾਾਡੀੀ ਵੈੈਬ ਸਾਾਈਟ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂਂ ਭਾਾਸ਼ਾਾਵਾਂਂ ਵਿੱ�ੱ ਚ ਮੌੌ ਜੂਦ
ੂ ਹਨ: አማርኛ – Amharic – ਐਮਹਾਾਰਿ�ਕ |

 – العربيةArabic – ਅਰਬੀ | 中文 – Chinese – ਚੀਨੀ | 日本語 – Japanese – ਜਪਾਨੀ |

អក្សសរខ្មែ�រែ – Cambodian (Khmer) – ਕੰੰ ਬੋੋਡੀੀਅਨ (ਖਮੇੇਰ) | 한국어 – Korean – ਕੋੋਰੀੀਅਨ |
ਪੰਜਾਬੀ – Punjabi | Русский – Russian – ਰੂ ਸ ੀ| Af-soomaali – Somali – ਸੋ ਮ ਾਲੀ |
Español – Spanish – ਸਪੇ ਨ ੀ | Tagalog – Tagalog – ਟੈ ਗ ਾਲੋ ਗ |

Українська – Ukrainian –ਯੂ ਕ੍ਰੇ ਨ ੀ | Tiếng Việt – Vietnamese – ਵੀਅਤਨਾਮੀ
ਕਿਸੇ ਹੋ ਰ ਫਾਰਮੈ ਟ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ ਜ਼ ਲਈ ਬੇ ਨ ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1-800-525-0127 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਹਿਰੇ
ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਜਿੰ ਨ੍ਹ ਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁ ਣ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 711 (Washington Relay) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ
Civil.rights@doh.wa.gov ‘ਤੇ ਈਮੇ ਲ ਕਰੋ।

ਇਹ ਕੰ ਮ Association of Public Health Laboratories (ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲੈ ਬੋ ਰੇ ਟ੍ ਰੀ ਆਂ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨ) ਵੱ ਲੋਂ Health Resources and

ਂ ਸਰਵਿਸਿਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ ਨ) (HRSA) ਦੇ ਸਹਿਯੋ ਗ ਨਾਲ U.S. Department of
Services Administration (ਹੈ ਲ ਥ ਰੀਸੋ ਰ ਸ ਐ ਡ
Health and Human Services (ਯੂ ਐ ਸ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸੇ ਵ ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ) (HHS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰ ਾਂ ਟ ਸੰ ਖਿਆ # UG9MC30369
ਵਿੱ ਚ $4,000,000 ਦਾ New Disorders Implementation Project (ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋ ਜੈ ਕ ਟ) ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ
ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱ ਟੇ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ HRSA, HHS ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਕੋ ਈ ਵੀ ਸੁ ਧ ਾਰ ਜਾਂ ਕੁ ਝ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ
ਘਟਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

