W celu uzyskania dodatkowych informacji o programie badań noworodków w
swoim stanie, łącznie z listą badanych schorzeń, należy skontaktować się z:
Connecticut
State of Connecticut, Public Health Laboratory
10 Clinton Street, P.O. Box 1689
Hartford, CT 06144
(860) 509-8081
www.ct.gov/dph

Polish

Testy Badań Noworodków:
Mogą uratować życie Twojego dziecka

Maine
Newborn Screening Program, Dept. of Health & Human Services
Key Bank Plaza - 7th Floor, 286 Water Street
Augusta, ME 04333
(207) 287-5357
www.maine.gov/dhhs/boh/cshn/bloodspot_screening/index.html
Massachusetts
New England Newborn Screening Program
University of Massachusetts Medical School
305 South Street
Jamaica Plain, MA 02130-3515
(617) 983-6300
www.umassmed.edu/nbs
New Hampshire
Maternal & Child Health Section
29 Hazen Drive
Concord, NH 03301-6504
(603) 271-4225
www.dhhs.state.nh.us/dhhs/mch.htm
Rhode Island
Rhode Island Department of Health
3 Capitol Hill, Room 302
Providence, RI 02908-5097
(800) 942-7434
www.health.ri.gov/genetics/newborn.php
Vermont
Vermont Department of Health, Children with Special Health Needs
108 Cherry Street, P.O. Box 70
Burlington, VT 05402
(802) 951-5180
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Dlaczego moje dziecko wymaga testów badań noworodków?
Zgodnie z prawem, wszystkie noworodki badane są pod względem rzadkich
ale poważnych schorzeń medycznych. Dzieci posiadające takie schorzenia
mogą wyglądać zdrowo w momencie urodzenia. Jeżeli schorzenia te nie są
leczone, mogą one spowodować takie problemy zdrowotne jak opóźnienie
umysłowe, wolny wzrost, a nawet smierć. Tym problemom można zapobiec,
jeśli są one leczone.
W jaki sposób moje dziecko będzie badane?
Pielęgniarka lub inna osoba z personelu medycznego weźmie kilka kropel
krwi z pięty dziecka. Ta próbka krwi będzie wysłana do laboratorium badań
noworodków.
Kiedy należy pobrać próbkę krwi?
Krew powinna być pobrana po ukończeniu przez dziecko 24 godzin życia, ale
zanim opuści ono szpital.
Jak otrzymam wyniki testu?
Lekarz dziecka skontaktuje się z Panią/Panem jeżeli wyniki będą wskazywać,
że u dziecka występuje jedno ze schorzeń. Lekarz omówi z Panią/Panem
wyniki i to, co należy zrobić.
Należy zapytać o wyniki testów przy następnej wizycie u lekarza dziecka.
Co robić jeżeli moje dziecko musi być ponownie
przetestowane?
Czasami dziecko musi być ponownie przetestowane. Nie oznacza to
koniecznie, że występuje u niego schorzenie medyczne. Ponowne
testowanie może być wymagane jeżeli:
Próbka krwi została pobrana zanim dziecko miało 24 godziny życia.
Zaszedł problem ze sposobem w jaki pobrano próbkę krwi.
Pierwszy test wykazał możliwość istnienia schorzenia medycznego
Lekarz dziecka lub stanowy program badań noworodków skontaktuje się z
Panią/Panem jeżeli dziecko wymaga dodatkowych testów. Jest ważne, aby
testy zostały wykonane we właściwy sposób.

Jakie testy wykonuje się?
Testy jakie się wykonuje zależą od stanu zamieszkania. Każdy stan
testuje w związku z nieco inną listą schorzeń medycznych. Ogólnie,
testowane schorzenia należa do jednej z następujących grup:
Schorzenia metaboliczne, które
wpływają na to w jaki sposób
organizm przetwarza pożywienie
Schorzenia endokrynologiczne,
które wpływają na poziom
ważnych hormonów
Schorzenia hemoglobiny, które
wpływają na krew i powodują
anemię, infekcje i inne problemy
zdrowotne
Schorzenie dróg oddechowych,
które wpływają na wzrost i płuca
W celu uzyskania listy schorzeń testowanych w Pani/Pana stanie, należy
skontaktować się z programem badań noworodków w swoim stanie lub
zapytać lekarza dziecka.
Testowanie na więcej schorzeń może być wykonane za opłatą w innych
laboratoriach.
W jaki sposób leczy się te schorzenia?
Leczenie każdego schorzenia jest inne. Na leczenie może składać się
specjalna dieta, leczenie hormonalne oraz/lub środki farmakologiczne.
Jeżeli Pani/Pana dziecko ma jedno z tych schorzeń, jest bardzo ważne,
aby rozpocząć leczenie jak najszybciej.
Co robić w przypadku dodatkowych pytań?
Należy zapytać lekarza dziecka lub skontaktować się z programem
badania noworodków swojego stanu. Proszę zapoznać się z listą
programów badania noworodków w Nowej Anglii znajdującą się z tyłu
niniejszej broszury.

