
रक्त परीक्षण गरेर ज ाँच गररने रोगहरू, 

ननरन्तरः  

• 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) 

प्रसूनि अस्पि लम  व  स ाँडेनीहरूद्व र  

अन्य द ई स्क्रिननङ परीक्षणहरू गररन्छ: 

• Critical congenital heart disease (CCHD) 

• Hearing 

 

 

 

भर्मोन्ट नवजात शििु स्क्रिशनङ 
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क नै प्रश्नहरू छन् ? ह मील ई यी नम्बरहरूम  

फोन गन ुहोस्ः  
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फ्याक्स: 802-951-1218 

संिोशित 7/16/2019 

  

Nepali 



िमोन्टम  जने्मक  सबै नशश हरूल ई जन्माँद  स्पष्ट नदेस्क्रिन सके्न द लुि िर गम्भीर स्व स्थ्य 

समस्य हरूको ज ाँच गनु नवज ि नशश  स्क्रिननङ परीक्षणहरू प्र प्त गने अवसर हुन्छ । 

 

 

िमोन्टले ननयनमि रूपम  35 वट  रोगहरूक  

ल नग नवज ि नशश हरूको ज ाँच गदुछ । िीमधे्य 

33 वट को रक्त परीक्षणहरू गरेर ज ाँच गररन्छ: 
• 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) 

अको पशि क्रर्मिः  

मेरो बच्च ल ई नवज ि नशश  स्क्रिननङ 

परीक्षणहरू नकन आवश्यक हुन्छ ? 

• स्वस्थ भएता पशन हार्मी सबै शििुहरूको नवजात शििु स्क्रिशनङ 

परीक्षणहरू िनय शसफाररस िर्यछ ौँ । 

• नवजात शििु स्क्रिशनङ परीक्षणहरूले शबरार्मी वा रृ्मतु्य नै िराउन 

सके्न रु्लयभ स्वास्थ्य सर्मस्याहरू छन् शक भनेर शििुको रित जाौँच 

िर्यछन् । 

• परीक्षण िरेर ती स्वास्थ्य सर्मस्याहरू सुरुरै्म पत्ता लािेपशछ, 

शििुहरूले उनीहरूलाई आवश्यक पने उपचार र हेरचाह पाउन 

सक्छन् । 

• िेरैजसो शििुहरू जन्मौँर्ा स्वस्थ नै हुन्छन् तरपशन परीक्षण िनुय जरुरी 

हुन्छ । 

मेरो बच्च को परीक्षण कसरी गररन्छ ? 

• अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले तपाईंको बच्चाको कुकुय च्चाबाट थोरै 

रित शनकाल्नेछन् र त्यसलाई प्रर्ोििालार्मा पठाउनेछन् । 

• स्वास्थ्यकर्मीले श्रवणिस्क्रि र रु्मटु सम्बन्धी सर्मस्याहरूको पशन जाौँच 

िनेछन् । र्ी परीक्षणहरू िनय रितको आवश्यकता परै्न । 

• र्शर् तपाईंको बच्चाको जन्म घरर्मा भएको छ भने सुौँडेनीहरूले नै र्ी 

परीक्षणहरू िनय सक्दछन् । 

• आफ्नो बच्चाको परीक्षण िराउन नचाहने आर्माबाबु वा 

अशभभावकहरूले फारार्मर्मा हस्ताक्षर िरेर अस्वीकार िनय सक्दछन् 

। फारार्मर्मा हस्ताक्षर िनुय अशघ परीक्षण निर्ाय हुने जोस्क्रिर्मको बारेर्मा 

एकजना स्वास्थ्यकर्मीले व्याख्या िनुयपने हुन्छ । 

 

 मैले परीक्षणहरूक  निीज हरू कसरी प्र प्त 

गनेछ  ? 

• तपाईंको बच्चाका स्वास्थ्यकर्मीले तपाईंलाई नशतजाहरूका बारेर्मा 

बताउनेछन् । 

• रित परीक्षणका नशतजाहरू तर्ार हुन केही शर्न लाग्न सक्छ । 

• श्रवणिस्क्रि र रु्मटु जाौँचहरूका नशतजाहरू तुरून्त उपलब्ध 

हुनेछन् । 

मेरो बच्च ल ई अको परीक्षण नकन आवश्यक पछु 

? 

• र्शर् तपाईंको बच्चा जने्मको 24 घण्टा पुगु्नभन्दा पशहले जाौँच 

िररएको भएर्मा । 

• र्शर् परीक्षण िररएको तररकार्मा तु्रशट भएर्मा । 

• र्शर् पशहलो परीक्षणको नशतजाहरूले सम्भाशवत स्वास्थ्य सर्मस्या 

रे्िाएर्मा । 

यनद मेरो बच्च ल ई अको परीक्षण आवश्यक पछु 

िने मैले के गन ुपछु ? 

• र्शर् तपाईंको बच्चालाई अको परीक्षण आवश्यक पछय  भने 

तपाईंको बच्चाका स्वास्थ्यकर्मी वा नवजात शििु स्क्रिशनङ 

कार्यक्रर्मले तपाईंलाई सम्पकय  िनेछन् । उनीहरूले तपाईंलाई 

तपाईंको बच्चालाई अको परीक्षण िनय शकन आवश्यक छ र अब के 

िने भने्न बारेर्मा बताउनेछन् । 

• स्वास्थ्यकर्मीका शनरे्िनहरू पालना िनय र आफ्नो बच्चालाई 

परीक्षणको लाशि शलएर जान जरुरी हुन्छ । 

• परीक्षणका नशतजाहरूका बारेर्मा तपाईंसौँि कुरा िनय आवश्यक 

परेको िण्डर्मा सम्पकय  िनयका लाशि अस्पताल र तपाईंको बच्चाका 

स्वास्थ्यकर्मीसौँि तपाईंको ठेिाना र फोन नम्बर छ भने्न कुरालाई 

सुशनशित िनुयहोस् । 

मेरो बच्च को रगिको नमून ल ई के गररन्छ ? 

• भर्मोन्टर्मा रितका नरू्मनाहरूलाई प्रर्ोििालार्मा भण्डारण िरेर 

रास्क्रिन्छ र एक वर्यपशछ नष्ट िररन्छ । भर्मोन्ट नवजात शििु 

स्क्रिशनङ कार्यक्रर्मलाई शलस्क्रित अनुरोि पठाएर नरू्मनालाई चाौँडै 

नष्ट िनय वा अझ लार्मो सर्मर्सम्म सुरशक्षत िरेर राख्न सशकनेछ । 

 

 


