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اليوم الدو الثا لفحص حدي الوالدة (  يونيو  INSD  ( 28االحتفال 
2022  

  
 ) تم إطالق اليوم الدو لفحص حدي الوالدةINSD ( فحص حدي الوالدة   2021 عام ادة الو  ل

قدمها  جميع أنحاء العالم.   مكن أن    والفوائد المحتملة ال 
  وتأScreen4Rare  ،) ة لفحص األطفال حدي الوالدة ة الدول ة  )، ISNSالمؤلفة من الجمع والمنظمة الدول

ة (لمر  ة ألمراض نقص المناعة ( ) IPOPI أمراض نقص المناعة األول ة األورو ادرة  )،  ESIDوالجمع وراء م
و تدعو أصحاب المصلحة  جميع أنحاء العالم لالنضمام إ  )، INSDاليوم الدو لفحص حدي الوالدة (

شأن فحص األطفال حدي الوالدة (   ).NBSاالحتفال ورفع مستوى الو 
   اليوم الدو لفحص حدي الوالدة (2022 عام نظم )،  INSD، كجزء من االحتفال الثا    Screen4Rareس

ط الضوء  ) NBSغ الرس  االتحاد األورو لفحص األطفال حدي الوالدة (  MEPحدثا مع تحالف   سل ل
ة  ف ة فحص األطفال حدي الوالدة داخل االتحاد األورو وك سقة  ع أهم الم قدما لضمان الجودة الم

جة لذلك.  صهم ن شخ دة ألولئك األطفال الذين يتم    للفحص وضمان الحصول ع نتائج ج
  

ا    2022لعام )  INSDاليوم الدو لفحص حدي الوالدة ( الد عالم  2022يونيو  28رسم اد م ــــخ مع أع امن التار . ي
م   ة التك مثا عد  التا فإنه  ل، و ب األلما هورست ب رت جوثري والطب قة األم الدكتور رو اء الدق األح

ارزة  فحص األطفال حدي الوالدة.    لمساهماتهما ال
  

ات  وقت  حدد االضطرا مرض الطفل مكن للفحص أن  ل أن  اة ق كر من الح مكن    ،م مما يوفر فرصة للعالج الذي 
اة من خالل إجراء واحد   ازات تغي الح مكن أن يوفر فحص األطفال حدي الوالدة امت اة.  ازات مدى الح أن يوفر امت

ــــع  ط و   ع أخذ قطرة دم من كعب األطفال حدي الوالدة.   –س
  

ا   ا  أورو ة الحصول ع فحص األطفال حدي الوالدة وتوف ذلك الفحص تفاوتا كب ان و الوقت الراهن، تتفاوت إم
ة وأفضل   دة والدراسات التج حوث الجد شأن ال ادل المعلومات  شاء نظم لت كون إل مكن أن  وحول العالم. و

ادة الو لدى المر الممارسات،  ً عن ز اسات، أثر عميق ع صحة األطفال  فض ومقد الخدمات وواض الس
ز الممارسات   عض وتع عضنا ال مكننا التعلم من  حدي الوالدة. لضمان الوصول العادل إ الفحص عا الجودة، 

ق الفحص.  صهم عن ط شخ جة ممكنة ألولئك األطفال الذين يتم  دة ال تضمن أفضل ن   الج
  

ادة الو  ة دعم االتحاد األورو    ل ف ، وكذلك النظر  ك فحص األطفال حدي الوالدة ع مستوى االتحاد األورو
فحص األطفال حدي الوالدة، يهدف حدث اليوم الدو   ما يتعلق  للدول األعضاء  استخدام أفضل الممارسات ف

أصحاب المصلحة المهتم لعقد مناقشة حول  إ جمع  Screen4Rareالذي تعقده ) INSDلفحص حدي الوالدة (
.  -"تحس الجودة    ضمان أفضل النتائج"  جميع أنحاء االتحاد األورو

  
اليوم الدو لفحص حدي الوالدة (  ندعو أصحاب المصلحة للمشاركة  حوار حول إجراء فحص  )، INSDلالحتفال 

ز الجودة وتحس النتائ عضنا  األطفال حدي الوالدة لتع نا  الفحص والتعلم من  ج. من خالل مشاركة تج
عانون من  اة لألطفال الذين  ازات تغي الح م امت اسات لتقد ا إ جنب مع واض الس مكننا العمل جن عض،  ال

ات   نادرة.  اضطرا
  

    



  

  
  
  

شأت    :Screen4Rareرسائل من المؤسسات ال أ
  

قرب من 2021"خالل عام  اة ما  ت ح ب فحص األطفال حدي الوالدة   40000 ، تغ س ونحن نم قدما    –طفل 
ف  أن  2022عام  دة. إنه ل ات الحديثة وطرق العالج الجد دة  االنتظار مع ظهور التقن ، نعلم أن هناك فرصا جد

ل  ط للمستق النجاح والتخط "انضم إلينا  هذه ال –أغتنم هذه الفرصة لالنضمام إ احتفال  سور  آر   رحلة وف ال
ة لفحص حدي الوالدة ( ة الدول س الجمع   ) ISNSبونهام، رئ

  
اة األطفال   جلبها الفحص عا الجودة لح مكن أن  جميع الفرص ال  "اليوم الدو لفحص حدي الوالدة هو احتفال 

ك الحاد ( مرض نادر، مثل نقص المناعة المش ث يتوافر ا ) SCIDالمصاب  ندعو جميع أصحاب المصلحة  لعالج.  ح
ازات    2022 (INSD)المهتم لالنضمام إلينا  اليوم الدو لفحص حدي الوالدة  ورفع مستوى الو حول االمت

دة والحاجة إ الوصول العادل إ فحص األطفال حدي الوالدة."  ة  العد سة المنظمة الدول جينت، رئ دة مارت ب الس
  ) IPOPIاب بنقص المناعة األو (للمر المص

  
حثا   ات فحص األطفال حدي الوالدة  ط الضوء ع نجاحات وتحد سل "إن اليوم الدو لفحص حدي الوالدة فرصة ل

ك الحاد ( ما نقص المناعة المش ة ألمراض نقص المناعة  ). SCIDعن األمراض النادرة، وال س ة األورو م الجمع تل
دة واالستعداد   Screen4Rareالعمل ضمن  ات الفحص الجد ث تقن ل من ح د من الو والبناء للمستق لرفع الم

دة." ة ألمراض نقص المناعة ( لطرق العالج الجد ة األورو س الجمع س، رئ سور آي مي وف   ) ESIDال
  

د من المعلومات  ارة موقع اليوم الدو لفحص حدي الوالدة ( ولالتصال بنا لم   التا ) INSD، ير ز
day.orggnneonatalscreeni .  


