Newborn
Blood Spot
Screening
de picături
Screening
for Yourpentru
Baby
de sânge
nou-

născutul d-voastră

In the first week after birth, you will be offered a blood
spot screening test for your baby.

În prima săptămână
după naştere, vi
se va oferi un test
screening de sânge
pentru bebeluşul
d-voastră.

De ce ar trebui
să-l testez pe
bebeluşul meu?
Testul screening de sânge
pentru nou-născuţi
identifică bebeluşii care
ar putea suferi de condiţii
rare dar grave.
Majoritatea bebeluşilor
testaţi nu vor suferi
de nici o condiţie dar,
pentru puţinii care suferă,
beneficiile testării sunt
enorme. Tratamentul
timpuriu le poate
îmbunătăţi sănătatea şi
împiedica un handicap
sever sau chiar moartea.
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Pentru ce sunt testaţi nou-născuții?
Tuturor bebeluşilor li se oferă un screening pentru phenylketonuria,
hipotiroidism congenital, fibroză chistică, siclemie şi pentru deficienţa
lanţului mediu al acil CoA dehidrogenazei (MCADD).
Dacă se bănuieşte că un bebeluş poate suferi de una din aceste condiţii, el
sau ea va avea nevoie de teste adiţionale pentru confirmarea bolii. Aceste
condiţii sunt explicate mai jos.

Phenylketonuria
Cam unul din 10,000 bebeluşi născuţi în Marea Britanie are phenylketonuria
(PKU). Bebeluşii cu această condiţie moştenită nu sunt capabili de a procesa
în mâncare o substanţă numită fenilalanină. Dacă nu sunt trataţi, vor
dezvolta un grav handicap mental permanent.
Testarea screening înseamnă că bebeluşii cu această condiţie pot fi trataţi de
timpuriu printr-un regim special care va impiedica un handicap sever, şi le va
permite să ducă o viată normală.
Dacă bebeluşii nu sunt testaţi, dar mai târziu se descoperă că suferă de PKU,
poate fi prea târziu pentru ca regimul special să mai schimbe ceva.
Hipotiroidism congenital
Cam unul din 4,000 bebeluşi născuţi în Marea Britanie are hipotiroidism
congenital (CHT). Bebeluşii cu CHT nu au suficient hormon thyroxine. Fără
acest hormon, nu se dezvoltă în mod armonios, şi e posibil să dezvolte un
grav handicap fizic si mental, permanent.
Testarea screening înseamnă că bebeluşii cu CHT pot fi trataţi de timpuriu cu
tablete de thyroxine, ceea ce va împiedica un handicap sever şi le va permite
să se dezvolte în mod normal.
Dacă bebeluşii nu sunt testaţi, dar mai târziu se descoperă că suferă de CHT,
poate fi prea târziu pentru a se preveni un handicap sever.
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Siclemie
Cam unul din 2,000 bebeluşi născuţi în Marea Britanie suferă de siclemie
(SCD). Acestea sunt boli moştenite care afectează globulele roşii. Dacă un
bebeluş suferă de o boală de celule de seceră, globulele roşii pot lua forma
de seceră şi pot rămâne blocate în mici vase de sânge. Aceasta poate cauza
durere şi probleme corpului bebeluşului, infecţii serioase, sau chiar moartea.
Testarea screening înseamnă că bebeluşii cu SCD pot fi trataţi de timpuriu cu
vaccinuri si antibiotice, ceea ce, împreună cu educaţia părinţilor, va impiedica
apariţia unei boli severe şi va permite copilului să ducă o viaţă mai sănătoasă.
Ce se întâmplă cu datele bebeluşului dvs. după screening? Vi se va comunica
rezultatul bebeluşului dvs. și, apoi, rezultatul respectiv va fi trimis medicului
dvs. Este posibil ca datele de identificare să fie stocate de programul de
screening şi utilizate pentru a monitoriza şi a îmbunătăţi screeningul
pentru siclemie şi talasemie. Utilizarea datelor obţinute de la screeningul
pentru depistarea siclemiei şi a talasemiei este reglementată de National
Information Governance Board (Consiliul naţional pentru gestionarea
informaţiilor)1.
Dacă nu doriţi ca datele de screening ale bebeluşului dvs. să fie utilizate în
acest mod, vă rugăm să contactați programul de screening pentru depistarea
siclemiei şi a talasemiei: prin e-mail la Radoslav.latinovic@nhs.net sau
prin telefon la 020 7848 6634 unde veţi putea discuta cu o persoană care
cunoaşte limba dvs. sau la sct.screening.nhs.uk/contactus
Mai multe informaţii privind această activitate sunt disponibile la
sct.screening.nhs.uk/newborn
Fibroză chistică
Cam unul din 2,500 bebeluşi născuţi în Marea Britanie suferă de fibroză chistică
(CF). Această condiţie moştenită poate afecta digestia si plămânii. E posibil ca
bebeluşii cu CF să nu acumuleze greutate, şi să aibă infecţii de piept în mod
frecvent.
Testarea screening înseamnă că bebeluşii cu CF pot fi trataţi de timpuriu cu
un regim de energie sporită, medicamente si fizioterapie. Deşi un copil cu CF
se poate îmbolnăvi grav cu toate acestea, se crede că tratamentul timpuriu îl
ajută să ducă o viaţă mai lungă şi mai sănătoasă.
Dacă bebeluşii nu sunt testaţi pentru CF şi suferă de această condiţie, pot fi
testaţi mai tarziu, dar parinţii vor trece printr-o perioadă stresantă înainte ca
CF să fie identificată.

1. Secţiunea 251 a NHS Act (Legii serviciilor naţionale de sănătate) din 2006. Aprobarea conform Secţiunii 251 a
fost acordată echipei noastre de audit pentru a accesa datele privind screeningul pentru depistarea siclemiei şi a
talasemiei în condiţii stricte. Puteţi găsi informaţii suplimentare despre aceasta pe site-ul www.nigb.nhs.uk/ecc.
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Deficienţa lanţului mediu al acil CoA dehidrogenazei (MCADD)
Cam unul din 10,000 bebeluşi născuţi în Marea Britanie suferă de MCADD.
Bebeluşii care moştenesc această condiţie au dificultăţi în dizolvarea
grăsimilor pentru a produce energia necesară corpului. Aceasta poate duce
la boli serioase sau chiar moarte.
Testarea screening înseamnă că majoritatea bebeluşilor cu MCADD pot fi
identificaţi devreme. Aceasta permite ca regimul lor alimentar să fie tratat
cu atenţie specială, având grijă ca ei să se hrănească în mod regulat. Aceasta
poate preveni boli serioase, şi permite ca bebeluşii cu MCADD să se dezvolte
în mod normal.
Testatea bebeluşilor pentru MCADD e importantă pentru ca această
condiţie să fie identificată înainte ca bebeluşii să se imbolnăvească grav, pe
neaşteptate.

Testarea screening pentru aceste condiţii
ar putea arăta altceva?
Testarea screening pentru fibroză chistică (CF) include testarea bebeluşilor
pentru schimbările genetice cele mai comune care cauzează CF. Aceasta
înseamnă că testarea poate identifica bebeluşii care sunt posibili purtători
genetici de fibroză chistică. E posibil ca aceşti bebeluşi să aibă nevoie de
teste adiţionale pentru a se afla dacă sunt purtători sănătoşi, sau suferă
de CF.
Testarea screening identifică bebeluşii care sunt purtători genetici de celule
de seceră sau de alte tulburări rare ale globulele roşii. Purtătorii de tulburări
ale celulelor de seceră sunt sănătoşi şi nu vor fi afectaţi de această condiţie.
Câteodată aceste testări screening
pot identifica şi alte
condiţii medicale.
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Cum va preleva moaşa picăturile de sânge?
Cam la o săptămână după naşterea bebeluşului d-voastră, moaşa va inţepa
călcâiul bebeluşului d-voastră folosind un ustensil special pentru a colecta
câteva picături de sânge pe un card. Inţepătura in călcâi poate fi incomodă
şi e posibil ca bebeluşul d-voastră să plângă.

Puteţi ajuta:
n având grijă ca bebeluşului să nu-i fie frig şi să stea comod
n ţinându-l aproape şi fiind pregătită să-l hrăniţi

Vor fi vreodată necesare probe de
sânge adiţionale?
În unele cazuri moaşa sau consultantul de sănătate vă va
contacta și vă va solicita încă o probă de sânge din călcâiul
bebeluşului. Aceasta se poate întâmpla deoarece sângele
prelevat nu a fost suficient, numărul NHS al bebeluşului nu a
fost înregistrat pe cardul pentru picături de sânge, rezultatul
nu a fost clar, bebeluşul a fost născut prematur sau i s-a
făcut o transfuzie de sânge înainte de test. Moaşa sau
consultantul d-voastră de sănătate vă va explica motivul.
E important ca testul să se repete (dacă e nevoie), pentru
ca toate testele să fie completate. De obicei rezultatele
repetate sunt normale.

Testarea screening e recomandată
Testarea screening a bebeluşului d-voastra pentru toate aceste condiţii
e recomandată, dar nu e obligatorie. Dacă nu doriţi ca bebeluşul
d-voastră să fie testat pentru una sau toate aceste condiţii, discutaţi-o
cu moaşa d-voastră. Toate deciziile d-voastră se vor inregistra în
însemnările d-voastră.
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Dacă aveţi vreo preocupare legată de testarea bebeluşului d-voastră,
vă rugăm să vă adresaţi moaşei d-voastră sau medicului.

Cum voi afla rezultatele?
n Majoritatea bebeluşilor vor avea rezultate normale, indicând
că probabil nu suferă de nici una din aceste condiţii. Veţi primi
rezultatele testării de la un specialist în domeniul sănătăţii când
bebeluşul d-voastră va avea în jur de şase la opt săptămâni.
Rezultatul testării trebuie înregistrat în dosarul medical personal al
bebeluşului d-voastră (deseori numit “cartea rosie”). Vă rugăm să
aveţi grijă de acesta.
n Dacă se bănuieşte că un bebeluş suferă de phenylketonuria
(PKU), hipotiroidism congenital (CHT) sau MCADD, părinţii vor fi
contactaţi de obicei înainte ca bebeluşul să aibă 3 săptămâni, şi li
se va face o programare cu un specialist.
n Dacă se bănuieşte că un bebeluş suferă de fibroză chistică (CF),
părinţii vor fi contactaţi de obicei înainte ca bebeluşul să aibă 4
săptămâni.
n Dacă se bănuieşte că un bebeluş suferă de siclemie (SCD), părinţii
vor fi contactaţi de obicei înainte ca bebeluşul să aibă 6 săptămâni.
n Se va descoperi că unii bebeluşi sunt purtători. Părinţii vor fi
anunţaţi de obicei înainte ca bebeluşul să aibă 6-8 săptămâni.
Dacă vă mutaţi în timp ce aşteptaţi rezultatele testului bebeluşului, vă
rugăm să-i daţi moaşei sau consultantului de sănătate noua adresă.

Scopul testării screening e identificarea
bebeluşilor propice la a suferi de aceste
condiţii. Testarea screening nu e 100 % exactă.
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Ce se întâmplă cu picăturile de sânge ale
bebeluşului d-voastră după testare?
După testare, picăturile de sânge ale nou-născuţilor se păstrează timp de cel
puţin cinci ani şi pot fi folosite în următoarele scopuri:
n Pentru a verifica rezultatele sau pentru alte teste recomandate de doctor.
n Pentru a îmbunătăţi programul de screening.
n Pentru cercetare în îmbunătăţirea sănătăţii bebeluşilor şi a familiilor lor în
Marea Britanie. Această cercetare nu va identifica bebeluşul d-voastră, iar
d-voastră nu veţi fi contactat(ă).
Folosirea acestor picături de sânge se realizează în conformitate cu codul de
practică pe care vi-l poate pune la dispoziție moaşa d-voastră, sau pe pagina
web: www.newbornbloodspot.screening.nhs.uk
În viitor, există mica posibilitate ca cercetătorii să vă invite pe d-voastră sau pe
copilul d-voastră să participaţi în cercetare legată de acest program de testare
screening. Dacă nu doriţi să fiţi invitat(ă) să luaţi parte la cercetare, vă rugăm s-o
anunţaţi pe moaşa d-voastră.
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