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பயனுள்ள ததைகா்ைசப்சி எண்
மததைசிய நசியமனங்கள்  6294-4050

KK Women’s and Children’s Hospital
100 Bukit Timah Road
Singapore 229899
Tel: 6394-5049
Fax: 6394-3773
Website: www.kkh.com.sg

 www.facebook.com/kkh.sg

உயர்ந்த ஆபத்து அல்லது குறை்ந்த ஆபத்து முடிவுகள்
மகாதைசிரி பகுபபகாய்வு த்ய்யபபட்டு முடிவு்கள் ்கசி்ைககும் 
சபகாது, பின்வரு்வதைசில் ஒனறு நசி்கழும்: 

அறைத்து ககோளோறுகளுக்கும் உஙகள் குழ்நற்தயின் 
முடிவுகள் எ்திர்மறையோக இருக்கிைது.
99 ்தை்வதீைததைசிற்கும் சமைகான குழந்தை்கள் இநதை 
்வ்்கயில் தைகான ்விழு்கசிறகார்கள். இததை்்கய 
ச்ககாளகாறு்கள் இருபபதைற்்ககான மசி்கக கு்றநதை 
ஆபததைசிசைசய உங்கள் குழந்தை்கள் இருக்கசிறகார்கள் 
எனபசதை இதைன தபகாருளகாகும். அநதை முடி்வகானது 
உங்கள் குழந்தையின மருதது்வப பதைசிச்வட்டில் 
ச்ககாபபிைபபடும். மசி்க அரிதைகான சநரங்களில், 
தமட்ைகாசபகாைசிக பரிச்காதை்னயில் ஒரு ச்ககாளகாறு 
ததைரியகாமற் சபகாய்்விைைகாம்.

்மறுபடியும் ்மோ்திரி எடுபபது அவசிய்மோகிைது.
1000 குழந்தை்களில் சுமகார ஒரு குழந்தைககு ஒரு 
இரண்ைகா்வது மகாதைசிரி அ்வ்சியமகா்கசினறது. முதைல் 
மகாதைசிரி எல்்ைக ச்ககாட்டிலுள்ள முடிவு்க்ள 
்ககாண்பிக்கசிறதைகால் தைகான ்வழக்கமகா்க இது 
அ்வ்சியமகா்கசிறது, அதைன தபகாருதளனனத்வனறகால் 
ஒரு பிரச்்ன இருக்கசிறதைகா இல்்ையகா எனப்தை 
த்கால்்வது ்காததைசியமசில்்ை எனபசதையகாகும். 
மற்தறகாரு மகாதைசிரி எடுததுக த்ககாள்ள ஏற்பகாடு 
த்ய்்வதைற்்ககா்க நீங்கள் ததைகாைரபு த்ககாள்ளபபடு்வரீ்கள்.

அ்ந்த நிற்லற்மகள் ஒன்ைிற்கு உஙகள் 
குழ்நற்தயின் முடிவு கநர்மறையோக உள்ளது.
சநரம்ற முடி்்வக த்ககாண்டிருபபது எனபதைற்கு 
உங்கள் குழந்தைககு ஒரு ச்ககாளகாறு இருக்கசிறது 
எனபதைகா்க அரததைமகா்க ச்வண்டிய அ்வ்சியமசில்்ை. 
சமற்த்ககாண்டு ச்காதை்ன த்ய்்வது அ்வ்சியம் 
எனறு மட்டுசம அது த்கால்்கசிறது. மறுஆய்வு 
த்ய்து ்கண்டுபிடிபபதைற்்ககா்க ஓர தமட்ைகாசபகாைசிக 
மருதது்வரிைம் ஏற்பகாடு த்ய்்வதைற்்ககா்க 
நீங்கள் ததைகாைரபு த்ககாள்ளபபடு்வரீ்கள். ஒரு 
சநகாய் அறசியபபட்ைகால், அபசபகாசதை உங்கள் 
குழந்தைககு ஏற்ற ்சி்கசிச்் த்ககாடுக்கபபடும். 
்சிங்கபபூரிலுள்ள தபரும்பகாைகான குழந்தை்கள் 
எதைசிரம்றயகா்கச்வ ச்காதைசிததைறசியபபடு்கசிறகார்கள். 
ஆரம்ப ்ககாைததைசிசைசய சநகா்யக ்கண்ைறசிநது 
அ்வற்றசிற்கு ்சி்கசிச்்யளிபபதைன மூைம் ்வழக்கமகா்க 
இததை்்கய அரிய மற்றும் உயிரிழப்ப ஏற்படுததும் 
ச்ககாளகாறு்கள் தை்விரக்கபபை முடியும்.

 த்தோடரபில இருஙகள்
்சிங்கபபூரில் தமட்ைகாசபகாைசிக பரிச்காதை்ன பற்றசிய 
அதைசி்கத தை்க்வல்்களுககு, உங்களது சு்ககாதைகாரக ்க்வனிபபு 
்வழஙகுந்ரத ததைகாைரபுத்ககாள்ளுங்கள், அல்ைது 
சநஷனல் எகஸ்சபண்ைட் நசியூபகாரன சைபகாரட்ைரி்ய 
(சதை்சிய ்விரி்வகாக்கபபட்ை பச்சிளங குழந்தை 
பரிச்காதை்ன ஆய்வுககூைம்) ததைகாைரபுத்ககாள்ளுங்கள்

கூடுதைல் தை்க்வல்்க்ள 
அறசிநதுத்ககாள்ள இஙச்க 
ஸ்ச்கன த்ய்யுங்கள்

த்தோற்லகபசி எண்: 6394-5049

அல்ைது நீங்கள் 
Metabolic.Newborn.Screening@kkh.com.sg என்ை ்மின்ைஞசல 
முகவரிக்கு எழு்த்லோம்.

ச்கச்க தபண்்கள் மற்றும் குழந்தை்கள் மருதது்வம்ன 
(ச்கச்கஎச) அல்ைது ்சிங்கபபூர தெனரல் ஹகாஸ்பிட்ைைசில் 
(்சிங்கபபூர தபகாது மருதது்வம்ன) உங்கள் குழந்தை்ய 
நீங்கள் தபற்தறடுபபபீர்களகானகால், உங்கள் குழந்தை 
ஸ்கரீன த்ய்யபபடும். தமட்ைகாசபகாைசிக பரிச்காதை்ன 
த்ய்யபபடு்வ்தை மறுபபதைற்்ககான உரி்ம உங்களுககுள்ளது 
எனப்தை தையவுத்ய்து குறசிததுக த்ககாள்ளுங்கள். இது தைகான 
உங்களது ்விருபபதமனறகால் உங்கள் சு்ககாதைகாரக ்க்வனிபபு 
்வழஙகுநரிைம் சபசுங்கள்.

நீங்கள் ச்கச்கஎச அல்ைது எஸ்ெசிஎச தை்விர ச்வறு ஓர 
மருதது்வம்னயில் குழந்தை தபற்தறடுபபபீர்களகானகால், 
அநதை ச்காதை்ன பற்றசி உங்கள் சு்ககாதைகாரக ்க்வனிபபு 
்வழஙகுநரிைம் ச்களுங்கள்.



வோழவின் ஓர பு்திய ஆரம்பம் – உங்கள் ்நசதைகாஷததைசின 
புதைசிய ்வர்வகால் நீங்கள் ம்கசிழ்நது த்ககாண்டிருக்கசிறரீ்கள். ஓர 
தபற்சறகாரகா்க, உங்கள் குழந்தையின ஆசரகாக்கசியம் தைகான 
உங்களது முதைல் முனனுரி்ம. ்வகாழ்க்்கயில் மசி்கச 
்சிறநதை ஆரம்பத்தை உங்கள் குழந்தை தபற்றுகத்ககாண்டு, 
ஆசரகாக்கசியமகா்க இருக்கசிறது எனப்தை உறுதைசி த்ய்து 
த்ககாள்ள, கு்றநதைபட்்ம் 40 அரிதைகான மருதது்வக 
ச்ககாளகாறு்களுக்ககா்க உங்கள் பச்சிளங குழந்தை 
பரிச்காதை்ன த்ய்யபபை முடியும்.

இததை்்கய ச்ககாளகாறு்கசளகாடுள்ள தபரும்பகாைகான 
குழந்தை்கள் பிறககும்சபகாது ஆசரகாக்கசியமகா்க 
இருபபதைகா்கத சதைகானறசினகாலும் கூை, பின ்வகாழ்்வில் 
அ்வர்கள் ்கடு்மயகான ஆசரகாக்கசியப பிரச்்ன்க்ளக 
த்ககாண்டிருபபதைன ஆபததைசில் இருக்கைகாம். இ்வற்றசில், 
்கல்்வி ்கற்பதைசில் ்சிரமங்கள், அடிக்கடி ்வரு்கசிற உைல்நைக 
கு்றவு மற்றும் ஆரம்பததைசிசைசய அ்வர்களது ச்ககாளகாறு 
்கண்டுபிடிக்கபபட்டு ்சி்கசிச்்யளிக்கபபைகாதை பட்்ததைசில் 
மரணம் ஆ்கசிய்்வ அைங்கசியிருக்கைகாம். 

ஆரம்பத்்திக்லகய கண்டுபிடிபபது ஆரம்பத்்திக்லகய 
சிகிசறசயளிக்க அனு்ம்திக்கிைது
இநதைக ச்ககாளகாறு்கள் மசி்கவும் அரிதைகானதை்்வ மற்றும் 
அ்்வ ்சிங்கபபூரில் நசி்கழ்்கசிற 3000 பிறபபு்களில் சுமகார ஒரு 
பிறப்ப மட்டுசம பகாதைசிக்கசினறன. பச்சிளங குழந்தை்க்ள 
அ்வர்களது ்வகாழ்்வின முதைல் ்சிை நகாட்்களிசைசய 
ச்காதைசிததுப பகாரபபதைசின மூைம், தபரும்பகாலும் எநதைத்வகாரு 
அ்ையகாளம் அல்ைது அறசிகுறசி சதைகானறு்வதைற்கு முனசப, 
அதுசபகானற ச்ககாளகாறு்களுககு ்சி்கசிச்்யளிக்கபபை 
முடியும். இநதைக ்்கயிதைழ் ்சிங்கபபூரில் த்ய்யபபடு்கசினற 
பச்சிளங குழந்தைக்ககான ஸ்கரீனிங பற்றசிய, உங்களது 
பச்சிளங குழந்தைக்ககான அதைன பைன்கள் பற்றசிய 

தை்க்வல்்க்ள ்வழஙகு்கசிறது, மற்றும் நீங்கள் உங்கள் 
மனதைசில் த்ககாண்டிருக்கககூடிய ்சிை ச்கள்்வி்களுக்ககான 
பதைசில்்க்ள ்வழஙகு்கசிறது.

பச்சிளங குழந்தைக்ககான ஸ்கரீனிங்கசில் இைம்தபற்றுள்ள 
ச்ககாளகாறு்களகா்வன:

 த்மடடோகபோ்லிசத்்தின் இயலபோை பிறழகள்
த்ககாழுபபு்கள், புரதைம் அல்ைது ்ரக்க்ர சபகானற உணவு / 
பகாைசிலுள்ள ்சிை ச்வதைசிபதபகாருட்்க்ள உைல் த்வற்றசி்கரமகா்க 
உ்ைக்க முடியகாமல் சபகாகும்சபகாது (தமட்ைகாசபகா்ைஸ்), 
அ்்வ சதைங்க ஆரம்பிதது உைலுககு ்விஷததைன்ம 
உ்ையதைகா்க மகாறசி்விடு்கசிறது. அ்்வ ்கடு்மயகான 
ஆசரகாக்கசியப பிரச்்ன்க்ள உண்டுபண்ணி்விைக கூடும். 

பச்சிளங குழந்தைக்ககான ஸ்கரீனிங பின்வரும் 
்வ்்க்களிலுள்ள 30 தமட்ைகாசபகாைசிக ச்ககாளகாறு்களுககும் 
அதைசி்கமகான்்வ்க்ளப பகார்்வயிடு்கசிறது:
• ஆர்ககானிக ஆ்சிட் டிஸகாரைரஸ் (்கரிம அமசிை 

ச்ககாளகாறு்கள்)
• ஃசபட்டி ஆ்சிட் டிஸகாரைரஸ் (த்ககாழுபபு அமசிை 

ச்ககாளகாறு்கள்)
• அமசிசனகா ஆ்சிட் டிஸகாரைரஸ் (அமசிசனகா அமசிை 

ச்ககாளகாறு்கள்)

 சிஸ்டிக் ஃறபபகரோசிஸ்
இது ஒரு மரபணு நசி்ை்ம ஆகும், இது பல்ச்வறு 
உறுபபு்களில் ச்ககா்ழ அைரததைசியகா்கப படி்வதைற்கு 
்வழசி்வகுபபதைகால் ்கடு்மயகான மகாரபு சநகாய்தததைகாற்றுக்கள் 
மற்றும் சமகா்மகான ்வளரச்சி ஆ்கசிய்வற்றுககு ்வழசி்வகுக்கசிறது.

 பிைவி அடரீைல றைபபர பிகளசியோ 
இது ஹகாரசமகான உற்பததைசியின ச்ககாளகாறு ஆகும், இது 
குழந்தையின தமட்ைகாசபகாைசி்ம், சநகாய்தததைகாற்றுககு எதைசிரகா்கச 
த்யல்படுதைல், உபபு அளவு்க்ளக ்கட்டுபபடுததும் தைசிறன 
மற்றும் பகாைசியல் பண்பு்களில் பகாதைசிப்ப ஏற்படுததைக கூடும்

  கடுற்மயோை ஒருஙகிறை்ந்த கநோதய்திரபபு குறைபோடு 
(எஸ்சிஐடி)
இநதை நசி்ை்ம மசி்கவும் சமகா்மகான சநகாதயதைசிரபபு 
்கதைசி்ய ஏற்படுதது்கசிறது மற்றும் குழந்தை ்கடு்மயகான 
சநகாய்தததைகாற்று்க்ள உரு்வகாககும். 

 கக்லக்கடோச்ீமியோ 
ச்கைகசைகா்ீமசியகா த்ககாண்டுள்ள குழந்தை்கள் பகால் 
உணவு்க்ளக த்ககாண்ை சைகசைகா்ஸ த்யைகாக்க 
முடி்வதைசில்்ை மற்றும் அ்வற்்ற உட்த்ககாள்்வது ்கல்லீரல் 
த்யைசிழபபுககு ்வழசி்வகுககும்.

 பகயோடடிைிகடஸ் குறைபோடு
இது ஒரு தமட்ைகாசபகாைசிக கு்றபகாடு ஆகும், இதைன 
்ககாரணமகா்க உைல் பசயகாடி்ன மறுசுழற்்சி த்ய்ய 
முடியகாமற் சபகா்வதைனகால் அது பற்றகாககு்றககு 
்வழசி்வகுக்கசிறது. இது ்வைசிபபுத தைகாக்கங்கள், 
்வளரச்சித தைகாமதைம் மற்றும் கு்ற்வகான தை்் உறுதைசி 
சபகானற்வற்்ற ஏற்படுததைககூடும். குழந்தை்களுககு 
சதைகால் மற்றும் முடி அ்காதைகாரணங்களும் இருக்கைகாம்.    

இறவ அறைத்தும் ்தவீிர்மோை ்மருத்துவ 
நிற்லற்மகளோக இரு்ந்தோலும் கூட, அவற்றைத் 
த்தோடக்கத்்திக்லகய கண்டைி்நது சிகிசறசயளிபப்தோல 
அறவ நல்ல முடிவுக்கு வழிவகுக்கும் என்பற்த 
கவைத்்தில தகோள்ளகவண்டும். 

தபரிய ப்லன்ககளோடுள்ள ஒரு சிைிய கசோ்தறை 
ஸ்கரீனிங ச்காதை்ன்ய நைததை ச்வண்டுமகானகால், 
உங்கள் குழந்தையிைமசிருநது ஓர ்சிறசிய இரததை மகாதைசிரி 
அ்வ்சியமகா்கசிறது. குதைசி்ககாைசில் தமன்மயகா்க ஊ்சி மூைம் 
குததைசி ஓர ்சிறபபகான ்வடி்கட்டி ்ககா்கசிதைததைசில் ஒரு ்சிை 
த்காட்டுக்கள் இரததைம் ச்்கரிததுக த்ககாள்ளபபடு்கசிறது. 
அநதை மகாதைசிரியகானது சதை்சிய ்விரி்வகாக்கபபட்ை பச்சிளங 
குழந்தை பரிச்காதை்ன ஆய்வுககூைததுககு பகுபபகாய்வு 
த்ய்்வதைற்்ககா்க அனுபபி ்்வக்கபபடு்கசிறது. உங்கள் 
குழந்தையிைமசிருநது ஒரு நகாள் ்வயது (24 மணி சநரம்) 
மற்றும் ஏழு நகாட்்கள் ்வயதைசிற்கு இ்ைசய எபசபகாது 
ச்வண்டுமகானகாலும் இரததை மகாதைசிரி எடுக்கபபை முடியும். 
மசி்கச ்சிறநதை சநரமகானது ஒனறு முதைல் மூனறு நகாட்்கள் 
்வயதைசிற்கு இ்ைசயயகாகும் (24 முதைல் 72 மணி சநரங்கள்). 


