
ال يُقصد بهذه المعلومات أن تكون نصيحة طبية ، إنها إرشادية فقط. يرجى سؤال القابلة أو الطبيب
للحصول عىل المعلومات والنصائح المتعلقة مباشرة برعايتك ورعاية طفلك.
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جدول المعلومات - فيتامين ك، التهاب الكبد ب، اختبار

فحص حديثي الوالدة

  بعد الوالدة، سيتم إعطاء طفلك لقاح فيتامين ك ولقاح التهاب الكبد ب عن طريق الحقن [في حال موافقتك عىل ذلك].                          
يساعد فيتامين ك عىل منع اضطراب نزيف نادر يسمى مرض نزيف حديثي الوالدة، ويُعطى معظم األطفال فيتامين ك عن

طريق الحقن في الفخذ. يمكن إعطاؤه عن طريق الفم ولكن يتطلب عدة جرعات ألنه يتعذر امتصاصه بشكل جيد وال يستمر

تأثيره لفترة طويلة، وإذا اخترت تقديم حقنة فيتامين ك لطفلك، فستكون حقنة واحدة تُعطى مرة واحدة بعد الوالدة في
.عضلة الفخذ

 
إذا اخترت فيتامين ك عن طريق الفم، يجب أن يأخذ طفلك ثالث جرعات: الجرعة األوىل عند الوالدة، والجرعة الثانية عادة

بعد 3-5 أيام، والجرعة الثالثة تتم في األسبوع الرابع إذا كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية بالكامل [إذا كان الطفل يتغذى من

.[الحليب الصناعي، فقد ال يحتاج إىل الجرعة الرابعة
يوصى بإعطاء اللقاح ضد التهاب الكبد ب خالل 24 ساعة من الوالدة باستخدام لقاح ضد التهاب الكبد ب فقط، ويتم ذلك

عن طريق الحقن في عضلة الفخذ. يتم إعطاء الجرعات اإلضافية بشكل روتيني بعد شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر، ضمن

 .[لقاح مرّكب [كما تمت مناقشته مع ممرضة صحة األم والطفل
 

يجب أن يتلقى جميع األطفال حديثي الوالدة من األمهات المعروف إصابتهن بالتهاب الكبد ب المزمن كالً من: جرعة الوالدة

من لقاح التهاب الكبد ب والغلوبيولين المناعي اللتهاب الكبد ب، ويجب أن يعطى كالهما في يوم الوالدة، وفي نفس الوقت

 .ولكن في فخذين منفصلين
يجب أن تعطيك القابلة معلومات حول هذه الحقن ويجب أن توافقي عىل إعطاء طفلك هذه الحقن، ويمكنك السؤال إذا لم

 .يتم إخبارك بها
 

اختبار فحص حديثي الوالدة - سيتم وزن طفلك بعد 48 ساعة وستعرض القابلة إجراء فحص دم عىل الطفل يسمى اختبار

فحص حديثي الوالدة. يقوم هذا االختبار بفحص االضطرابات األيضية النادرة التي يمكن عالجها إذا تم اكتشافها مبكرًا [لكن ال

يمكن شفاؤها]. يتم وخز كعب الطفل، وتوضع قطرات الدم عىل بطاقة تُرسل إىل مختبر في مستشفى األطفال الملكي

لفحصها. عادة لن تسمعي أي أخبار ما لم تكن هناك حاجة لتكرار االختبار. تشمل الحاالت الرئيسية التي يتم االختبار بحًثا

عنها بيلة فينيل الكيتون، وقصور الغدة الدرقية الخلقي والتليف الكيسي وغيرها من الحاالت النادرة. قد يتم عرض إجراء
اختبارات أخرى لطفلك، إذا لم تكوني متأكدة من ماهيتها أو سبب تقديمها، بإمكانك دائًما أن تطلبي معلومات إضافية عنها.

.أثناء إجراء االختبارات، يمكنك حمل طفلك أو إرضاعه من أجل تهدئته
 

https://immunisationhandbook.health.gov.au/technical-terms


VITAMIN K, HEPATITIS B, NST [newborn

screening test]

After the birth you will be offered Vitamin K and hepatitis B vaccine [if you have consented
to them] to be administered to your baby. 

Vitamin K helps to prevent a rare bleeding disorder called Haemorrhagic Disease of the
Newborn. Most babies are given vitamin K by injection into the thigh. It can be given orally
but several doses are required as it is not absorbed as well, and the effect does not last as
long. If you choose to have the vitamin K injection given to your baby, it is one injection given
once after the birth, into the muscle of the thigh.

If you choose vitamin K by mouth, your baby must have three doses: Dose 1 at birth, Dose 2
usually 3-5 days later, Dose 3 done in the fourth week if the baby is fully breastfed [if the
baby is formula fed they may not need the fourth dose].

It is recommended that immunisation against Hepatitis B is given within 24 hours of birth
with a vaccine against hepatitis B alone, this is done by an injection into the muscle of the
thigh. Further doses are routinely given at two months, four months and six months, as a
combination vaccine [as discussed with your Maternal and Child Health Nurse]. 

All newborns of mothers known to have chronic hepatitis B must receive both: a birth dose of
hepatitis B vaccine and hepatitis B immunoglobulin (HBIG). These should both be given on
the day of birth, at the same time but in separate thighs. 

Your midwife should have given you information about these injections – you must provide
consent to your baby being given these injections. Ask questions if you have not been told
about them. 

NST - After 48 hours your baby will be weighed and the midwife will offer to complete a
blood test on the baby called a Newborn Screening Test [NST]. This test screens for rare
metabolic disorders that if found early can be treated [but not cured]. The baby’s heel is
pricked, and the drops of blood put onto a card which is sent to the lab at the Royal
Children’s Hospital for testing. Usually you do not hear any news unless the test needs to be
repeated. The main conditions tested for are Phenylketonuria, Congenital Hypothyroidism
and Cystic Fibrosis and other rarer conditions. Other tests may be offered for your baby, if
you are not sure what they are or why they are offered always ask for more information. You
can hold or feed your baby for comfort while the test is being done.

 This information is not intended to be medical advice, it is a guide only. Please ask your midwife or doctor for
information and advice directly related to your care and your baby's care. 
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