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هغه شرایط چې د وینې معایناتو لخوا نمایش یی شوی دی، 
 دوام لري:

 Hb S/C disease (Hb S/C) 

 Holocarboxylase synthetase deficiency  

(MCD or multiple carboxylase deficiency) 

 Homocystinuria (HCY) 

 Isovaleric acidemia (IVA) 

 Long-chain L-3-OH acyl-CoA dehydrogenase 

deficiency (LCHAD) 

 Maple syrup urine disease (MSUD) 

 Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency 

(MCAD) 

 Methylmalonic acidemia: cobalamin A, B (Cbl A, B) 

 Methylmalonic acidemia: mutase deficiency (MUT) 

 Mucopolysaccharidosis type I (MPS I) 

 Phenylketonuria (PKU) 

 Pompe disease 

 Propionic acidemia (PROP) 

 Severe combined immunodeficiency (SCID) 

 Sickle cell anemia (SCA or Hb S/S) 

 Spinal muscular atrophy (SMA) 

 Trifunctional protein deficiency (TFP) 

 Tyrosinemia type I (TYR I) 

 Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency 

(VLCAD) 

 X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) 

دوه نورې د نمایش معاینې د زیږون په روغتون کې یا  
 قابله ګانو لخوا ترسره کیږي: 

 Critical congenital heart disease (CCHD) 

 Hearing 

 

 

 

 ووهئ پوښتنې؟ موږ ته په دی زنګ 
 802- 951- 5180یا   800-660-4427
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د ورمونټ د نویو زیږیدلو ماشومانو د سکریننګ 
 پروګرام 
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زیږیدلي د دې فرصت لري چې د نوي زیږیدلي د نمایش معاینه ترالسه کړي ترڅو د نادر مګر جدي شرایطو معاینه وکړي کوم  ټول هغه ماشومان چې په ورمونټ کې 
 چې ممکن د زیږون پرمهال څرګند نه وي.

  

 

شرایطو لپاره نوي زیږیدلي ماشومان معاینه   35ورمونټ په منظم ډول د 

 معاینه شوي: د وینې معاینې لخوا  33کوي. له هغې څخه، 

 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency 

(3MCC) 

 3-OH 3-CH3 glutaric aciduria (HMG) 

 Argininosuccinic acidemia (ASA) 

 Beta-ketothiolase deficiency (BKT) 

 Biotinidase deficiency (BIOT) 

 Carnitine uptake defect (CUD) 

 Citrullinemia (CIT) 

 Congenital adrenal hyperplasia (CAH) 

 Congenital hypothyroidism (CH) 

 Cystic fibrosis (CF) 

 Galactosemia (GALT) 

 Glutaric acidemia type I (GA I) 

 Hb S/Beta-thalassemia (Hb S/Th or Hb S/A) 

 بلې خوا ته دوام لري 

 ولې زما ماشوم د نوي زیږیدلي نمایش معاینې ته اړتیا لري؟ 

  ددی سپارښتنه کوو چې ټول ماشومان د نوي زیږیدلي د نمایش معاینه  موږ

 ترسره کړي، حتی که دوی روغ هم وي.

  د نوي زیږیدلي د نمایش معاینه د نادر روغتیا ستونزو لپاره د ماشوم وینه

 معاینه کوي چې کیدلی شي د ناروغۍ یا مړینې المل شي.

  ژر وموندل شي، کله چې دا روغتیایی ستونزې د معایني له الرې

ماشومان کولی شي هغه درملنه او پاملرنه ترالسه کړي چې دوی ورته 

 اړتیا لري.

  ډیری ماشومان د زیږون په وخت کې صحتمند وي مګر بیا هم دا مهمه ده

 چې معاینه یی وشي.

 زما ماشوم به څنګه معاینه شي؟

  پښې په روغتون کې د روغتیا پاملرنې مسلکي کس به ستاسو د ماشوم له

 څخه لږ مقدار وینه واخلي او البراتوار ته به یې واستوي.

  .د روغتیا پاملرنې مسلکي کس به د اوریدلو او د زړه ستونزې هم وګوري

 دا معاینات هیڅ وینې ته اړتیا نلري. 

   قابله ګانې کولی شي معاینات ترسره کړي که ستاسو ماشوم په کور کې

 زیږیدلی وي. 

 واړي د خپل ماشوم معاینه وکړي کولی شي د والدین یا سرپرست چې نه غ

فورمې په السلیک کولو سره رد کړي. د روغتیا پاملرنې مسلکي کس باید  

 د فورمې السلیک کولو دمخه د معاینې نه کولو خطر تشریح کړي. 

 

 
 زه به څنګه د معاینو پایلې ترالسه کړم؟ 

  پایلې ووایی. ستاسو د ماشوم روغتیا پاملرنې مسلکي کس به تاسو ته 

   دا کیدلی شي څو ورځې وخت ونیسي مخکې لدې چې د وینې معاینې

 پایلې چمتو شي. 

 .د اوریدلو او زړه معاینې پایلې سمدستی ترالسه کولی شئ 

 زما ماشوم ولې بلی معاینې ته اړتیا لري؟ 

  ساعتونو څخه مخکې معاینه ترسره شي.  24که ستاسو د ماشوم د 

 ومه ستونزه وي.که د معاینې په الره کې ک 

 .که د لومړۍ معاینې پایلې د احتمالي روغتیا ستونزه وښودله 

 زه څه وکړم که زما ماشوم بلی معاینې ته اړتیا ولري؟

   ستاسو د ماشوم د روغتیا پاملرنې مسلکي کس یا د نوي زیږیدلي د نمایش

برنامه به تاسو سره اړیکه ونیسي که ستاسو ماشوم بلې معاینې ته اړتیا 

ولري. دوی به تاسو ته ووایي چې ولې ستاسو ماشوم بلې معاینې ته اړتیا  

 لري او بیا څه باید وکړئ. 

   دا مهمه ده چې د روغتیا پاملرنې مسلکي کس الرښوونې تعقیب کړئ او د

 خپل ماشوم معاینه وکړئ. 

   ډاډ ترالسه کړئ چې روغتون او ستاسو د ماشوم روغتیا پاملرنې مسلکي

د تلیفون شمیره ځان سره ولري که دوی اړتیا ولري د  کس ستاسو پته او

 معاینې د پایلو په اړه له تاسو سره خبرې وکړي. 

 زما د ماشوم د وینې نمونې سره څه کیږي؟ 

  په ورمونټ کې، د وینې نمونې په البراتوار کې زیرمه کیږي او یو کال

ته  وروسته له مینځه وړل کیږي. د ورمونټ نوي زیږون د نمایش برنامې 

د لیکلې غوښتنې په لیږلو سره نمونه ژر له مینځه وړل کیدی شي یا هم د 

 ډیر وخت لپاره خوندي ساتل کیدی شي.

  

 


