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Screening Your Newborn
Important Information for Parents

About Newborn Blood Spot Screening

Congratulations!
The arrival of a new baby is an exciting time 
for a family. The California Newborn Screening 
Program tests every newborn for a group of 
rare disorders. This newborn screening can 
prevent serious health problems and save 
your baby’s life.

California Department of Public Health
Newborn Screening Program

www.cdph.ca.gov/NBS

What Is Newborn Screening?
Newborn screening checks for certain rare disorders using 
a baby’s blood sample. These disorders can cause serious 
health problems, including brain damage or death, if not 
treated early. The screening identifies most, but not all,  
of the babies who have these disorders. No screening is 
100% accurate.

Why Does My Baby Need This Screening?
Babies with one of these disorders can look healthy at 
birth but still have a serious disease. Finding a disorder 
early means treatment can be started before health 
problems begin.

How Is the Screening Done?
A few drops of blood are taken from the baby’s heel and 
put on special filter paper. This is called a “blood spot 
collection card.” The card is then sent to a program-
approved laboratory. The screening is safe and simple.

Is the Screening Given to All Babies?
California law requires a newborn screen on every baby 
born in the state. Hospitals, and midwives or others who 
deliver babies outside of hospitals, must collect a newborn 
screen 12–48 hours after the baby is born. Babies born in 
the hospital must have the screen before going home. You 
may refuse the screening for religious reasons only.

Which Conditions Are Screened for?
Newborn screening in California screens for over 80 
conditions, including sickle cell disease and cystic fibrosis.

How Can I Get Results?
You will receive the pink and blue copy of the newborn 
screening form after the screening. Please first check that 
your contact information and health care provider are 
correct on the form. Your baby’s newborn screening results 
are sent to the doctor or clinic listed on the form. 

Should I Save the Form Copies?
Save the pink form copy and try to bring 
it to your baby’s first check-up. Health 
care providers can also use the form 
number to get the screening result from 
the NBS Program. 

What Do the Screening Results Mean?
Your provider will tell you if a result is 
“positive.” While concerning, this result 
does not mean that a baby has a certain 
disorder. It shows that a baby has an 
increased chance of having that disorder. Your provider 
will help you set up testing that can confirm or rule out 
the disorder.

What Happens to My Baby’s Blood Spots After  
the Screen?
California, like many other states, stores newborn 
screening blood spot collection cards. The cards may be 
used to improve the screening program or to develop 
screens for new disorders.
The cards may also be used for studies about diseases in 
women and children. The cards do not have information, 
such as names or addresses, that can be used to identify 
you or your baby. The NBS Program follows all federal and 
state privacy and research laws.
If you want the card destroyed after the newborn 
screening is done, that is your right.
To learn more about the storage and use of leftover blood 
spots, or to find out how to get your baby’s blood spot 
collection card destroyed, visit: 
https://bit.ly/NBSResearch

For more information about newborn screening, ask your 
health care provider or visit: www.cdph.ca.gov/NBS
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ក  ម្មម វិ ិ ធីី ពិិ និិ ត្យយ សុុខ ភាពិ  ទា រក ថ្មីមី  ថ្មោ�ម ង រដ្ឋឋ កា លីី  ហ័្វ័�រ ញ៉ាា

ការពិិនិិត្យយ សុុខភាពិ ទារកថ្មីមី របស់ុ អ្ននក
ព័័ត៌៌មាន សំំខាន់ សំម្រាមាប់់ ឪព័ុកមាា យ  

អំំព័ី ការព័ិនិត៌យ សំុខភាព័ ត៌ំណក់ ឈាម រប់សំ់ ទារក

អ្នបអ្នរសាទរ !
កំថ្មោ�ើត្យ របស់ុ ទារកថ្មីមី គឺឺ ជា ថ្មោពិលីថ្មោវិលា គួឺរឲ្យយ រំថ្មោ�ើប សុម្រា�ប់
ម្រាគួឺសារ មួ្មយ ។ កម្មម វិធិីីពិិនិិត្យយទារកថ្មោទើបនិឹងថ្មោកើត្យនៃនិរដ្ឋឋ
កាលីីហ័្វ័�រញ៉ាា  ថ្មោធ័ីើ ថ្មោត្យសុត  រាលី់ ទារក ថ្មីមថី្មោ�ម ង សុម្រា�ប់ម្រាកមុ្មនៃនិ
�ំងឺដ៏្ឋកម្រាម្មមួ្មយ។ ការពិិនិិត្យយទារកថ្មោទើបនិឹងថ្មោកើត្យថ្មោនិះអាច
ការពារបញ្ហាា សុុខភាពិធីងនិ់ធីងរ និិង �ួយ សុថ្មោ��ះ ះ�ីវិតិ្យទារក
របសុ់អ្ននក ។

ម្រាកសួុងសុុខាភិិបាលីសាធារ�ៈរដ្ឋឋ កាលីីហូ្វ័ �ញ៉ាា
កម្មម វិធិីី ពិិនិិត្យយ សុុខភាពិ ទារកថ្មីមី

www.cdph.ca.gov/NBS

Language: Khmer

ថ្មោត្យើ ការពិិនិិត្យយ សុុខភាពិ ទារកថ្មីមី គឺឺជា អី័្ន ?
ការពិ័និត៌យ សំុខភាព័ ទារកថី្មីី សំម្រាមាប់់រោ�គដ៏៏កម្រាម  រោ�យការរោម្រាប់ើ សំំណាក
ឈាម ទារក ។ រោ�គ ទាងំរោនះ អាច ប់ណាា ល ឱ្យយ មាន ប់ញ្ហាា  សំុខភាព័ ធ្ងងន់ធ្ងងរ រមួ
ទាងំ ការខូចខាត៌ ខួរកាល ឬស្លាា ប់់ ម្រាប់សំិនរោប់ើ មិន បាន ព័ាបាល ទាន់ រោព័ល
រោេលា ។ ការពិ័និត៌យ កំណត៌់ រោ�ើញ ភាគរោម្រាចើន បុុ់ន្តែនា  មិន ន្តែមន ទាងំអំសំ់ នៃន ទារក
ន្តែដ៏ល មាន ជំំងឺ ទាងំរោនះ រោ� ។ គី្មាន ការព័ិនិត៌យ សំុខភាព័ ម្រាត៌េូ 100% រោ�ើយe.

ថ្មោហ្វ័ត្យុ អី័្ន កូនិ របសុ់ ខំ� ំ ម្រាត្យវូិការ ការពិិនិិត្យយ សុុខភាពិ ថ្មោនិះ ?
ទារកន្តែដ៏លមានជំំងឺមួយកុ�ងចំរោណាមជំំងឺទាងំរោនះ អាច រោមើល រោ� មាន
សំុខភាព័ លអ  តាំំង ពី័ កំរោណើត៌ ប់ុុន្តែនា  រោ� ន្តែត៌ មាន ជំំងឺ ធ្ងងន់ធ្ងងរ ។ ការន្តែសំែ ងរក
ជំំងឺ មុន មាន ន័យ ថា ការព័ាបាល អាច ម្រាត៌េូ បាន ចាប់់រោ�ាើម មុន រោព័ល ប់ញ្ហាា
សំុខភាព័ចាប់់រោ�ាើម ។

ថ្មោត្យើការ ពិិនិិត្យយ សុុខភាពិ ម្រាត្យវូិ បានិ ថ្មោធ័ីើ ដូ្ឋចថ្មោម្មតច ?
ឈាមព័ីរប់ីដ៏ំណក់ម្រាត៌េូបានយករោចញពី័ន្តែកងរោជំើងរប់សំ់ទារក រោ�ើយ�ក់រោលើ
ម្រាក�សំត៌ម្រាមងព័ិរោសំសំ ។ រោនះ ម្រាត៌េូ បាន រោគ រោ� ថា ”កាត៌ ម្រាប់មូល តំ៌ណក់
ឈាម” ។ រចួ រោ�ើយ កាត៌ ម្រាត៌េូ បាន រោ�ើើរ រោ� មនីីរព័ិរោស្លាធ្ងន៍ អំនុម័ត៌ កមីេធិ្ងី
មួយ ។ ការព័ិនិត៌យ សំុខភាព័ គឺ មាន សំុេតិ៌ិភាព័ រោ�ើយងាយម្រាសួំល ។

ថ្មោត្យើការពិិនិិត្យយ សុុខភាពិ ម្រាត្យវូិ បានិ ផ្តតល់ី ដ្ឋលី់ ទារក ទាងំអ្នស់ុ ឬ ?
ចាប់់ រដ៏ឋ កាលី�ូ �ញុ៉ា ត៌ម្រាមូេ នូេ ការព័ិនិត៌យ សំុខភាព័ ទារក ថី្មីី ម្រាគប់់ របូ់ បាន កត៌
រោ� កុ�ង រដ៏ឋ ។  មនីីររោព័�យ និងឆី្មប់ ឬអំនករោ�េងរោ�ៀត៌ន្តែដ៏លសំម្រាមាលទារករោ�
ខាង រោម្រា�មនីីររោព័�យ ម្រាត៌េូន្តែត៌ម្រាប់មូលរោអំម្រាកង់ទារករោ�ើប់នឹងរោកើត៌ 12-48 
រោមុាងប់នី្ទាប់់ព័ីទារករោកើត៌ ។ ទារក បាន រោកើត៌ កុ�ង មនីីររោព័�យ ម្រាត៌េូ ន្តែត៌ មាន
ការពិ័និត៌យ សំុខភាព័ មុន នឹង រោចញ រោ� �ីះ ។ អំនក អាច ប់ដ៏ិរោសំធ្ង ការព័ិនិត៌យ
រោមើល សុំខភាព័ សំម្រាមាប់់ មូលរោ�ត៌ុ ខាង ស្លាសំន្ទា ន្តែត៌ប់ុុរោណាះ ះ ។

ថ្មោត្យើសាា និភាពិ សុុខភាពិ ណាមួ្មយ ដែដ្ឋលី ថ្មោគឺ ថ្មោធ័ីើ ការពិិនិិត្យយ រក ?
ការពិ័និត៌យសុំខភាព័ទារកថីី្មីរោថីាង រោ� រដ៏ឋ កាលី�ែ ័រញុ៉ា សំម្រាមាប់់ សិ្លានភាព័
ខាង សុំខភាព័ ជាង 80 រមួ ទាងំ ជំំងឺ រោកាសំិការោសំ និង ជំំងឺដ៏ុំព័ក ។

ថ្មោត្យើខំ� ំ អាច ទទួលី លីទធផ្តលី ដូ្ឋចថ្មោម្មតច ?
អំនក នឹង ��ួល សំរំោ�ចាប់ ់ព័ណ៌ ផ្កាា ឈូូក និង ព័ណ៌រោខៀេ នៃន �ម្រាមង់ ព័ិនិត៌យ
រោមើល សុំខភាព័ ទារកថី្មីីរោថីាង រោម្រាកាយ ព័ី ការព័ិនិត៌យ សំុខភាព័ ។ ដ៏ំបូ់ង ព័ិនិត៌យ
រោមើល ថា ព័័ត៌៌មាន �ំន្ទាក់�ំនង និង អំនក �ាល់ រោសំវា ន្តែថ្មីទា ំសំុខភាព័ រប់ស់ំ អំនក
ម្រាត៌ឹមម្រាត៌េូ រោ� កុ�ង �ម្រាមង់ ។ ល�ធ�លនៃនការព័ិនិត៌យទារករោ�ើប់នឹងរោកើត៌រប់សំ់
អំនកម្រាត៌េូបានប់ញូ្ជូ�នរោ�រោេជំជប់ណិិត៌ ឬគា ីនិកន្តែដ៏លមានកុ�ង�ម្រាមង់ន្តែប់ប់ប់� ។ 

ថ្មោត្យើ ខំ� ំ គួឺរដែត្យ រកា ចាប់ចម្មលង ទម្រាម្មង់ ទុក ឬ ?
រកា�ុកចាប់់ចមាង�ម្រាមង់ព័ណ៌ផ្កាា ឈូូក រោ�ើយ
ព័ាយាម យកវា រោ�ព័ិនិត៌យកូនដ៏ំបូ់ងរប់សំ់អំនក ។ 
អំនក�ាល់រោសំវាន្តែថ្មីទាសំំុខភាព័ក៏អាចរោម្រាប់ើរោលខ�ម្រាមង់
រោដ៏ើមីី��ួលបានល�ធ�លពិ័និត៌យព័ីកមីេធិ្ងី NBS ។ 

ថ្មោត្យើលីទធផ្តលី ការពិិនិិត្យយ សុុខភាពិ �និ និ�យ ដូ្ឋចថ្មោម្មតច
ខលះ ?
អំនក �ាល់ រោសំវា រប់សំ់ អំនក នឹង ម្រាបាប់ ់អំនក ម្រាប់សំិនរោប់ើ
ល�ធ�ល គឺ “េជិំជមាន” ។ ខណៈ រោព័ល ន្តែដ៏ល ទាក់�ង
នឹង ល�ធ�ល រោនះ មិន មាន ន័យ ថា ទារក មាន ជំំងឺ
ជាក់លាក់ រោន្ទាះ រោ� ។ វា ប់ងាា ញ ថា ទារក មាន ឱ្យកាសំ
កាន់ន្តែត៌ រោម្រាចើន នៃនជំមង ឺ រោន្ទាះ ។ អំនក�ាល់រោសំវារប់សំ់អំនកនឹងជួំយអំនករោរៀប់ចំ
ការរោធ្ងែ ើរោត៌សំា ន្តែដ៏លអាចប់ញ្ហាជ ក់ ឬ ប់ដ៏ិរោសំធ្ងព័ីជំំងឺ។

ថ្មោត្យើអី័្ន កត្យ ថ្មោ�ើង ដ្ឋលី់ ត្យំ�ក់ ឈាម្ម របសុ់ កូនិ ខំ� ំ ថ្មោម្រាកាយ ពិី ការពិិនិិត្យយ សុុខភាពិ?
រដ៏ឋកាលី�ែ ័រញុ៉ា ដូ៏ចជារដ៏ឋជារោម្រាចើនរោ�ៀត៌ រកា �ុក ប់័ណះ  ម្រាប់មូល តំ៌ណក់ ឈាម
សំម្រាមាប់ ់ព័ិនិត៌យ ទារក រោ�ើប់ នឹង រោកើត៌ ។ កាត៌អាចម្រាត៌េូបានរោម្រាប់ើម្រាបាសំ់រោដ៏ើមីីន្តែក
លមអកមីេធិ្ងីព័ិនិត៌យ ឬ អំភិិេឌ្ឍឍ រោអំម្រាកង់ សំម្រាមាប់់ ជំំងឺថី្មីី។

កាត៌ក៏ អាច ម្រាត៌េូ បាន រោម្រាប់ើ សំម្រាមាប់់ ការសំិកា អំពំ័ី ជំំងឺ ចំរោ�ះ ស្ត្រីសំា ី និង កុមារ �ង
ន្តែដ៏រ ។ កាត៌មិនមានព័័ត៌៌មាន ដូ៏ចជារោឈីាះ ឬអាសំយ�ឋ ន ន្តែដ៏ល អាច រោម្រាប់ើ
រោដ៏ើមីី កំណត៌់ អំត៌ាសំញ្ហាា ណអំនក ឬកូនរប់សំ់អំនក ។ កមីេធិ្ងី NBS អំនុរោលាម
ចាប់់ សំ�ព័័នធ  ភាព័ឯកជំន និង ចាប់់ សំិកា  ម្រាស្លាេម្រាជាេ ។

ម្រាប់សំិនរោប់ើ អំនក ចង់ ឱ្យយ កាត៌ ម្រាត៌េូ បាន ប់ំផ្កាា ញ ប់នី្ទាប់់ព័ី ការព័ិនិត៌យ ទារក រោ�ើប់
នឹង រោកើត៌ រោន្ទាះ គឺជា សំិ�ធិ រប់សំ់ អំនក ។

រោដ៏ើមីី ន្តែសំែ ងយល់ប់ន្តែនិមអំំព័ីការ�ុ�ក និង ការរោម្រាប់ើម្រាបាសំ់ ត៌ំណក់ ឈាម ន្តែដ៏ល រោ�
រោសំសំសំល់ ឬ រោដ៏ើមីី ន្តែសំែ ងយល់ ពី័ ររោប់ៀប់ រោធ្ងែ ើ ឱ្យយ មាន ត៌ំណក់ឈាម រប់សំ់ កូន អំនក
ម្រាត៌េូបានប់ំផ្កាា ញ សូំមចូល រោ� កាន់ ៖ https://bit.ly/NBSResearch

សំម្រាមាប់់ ព័័ត៌៌មាន ប់ន្តែនិម អំំពី័ ការពិ័និត៌យ សំុខភាព័ ទារកថីី្មីរោថីាង សូំម សួំរ  អំនក
�ាល់ រោសំវា រប់សំ់ អំនក ឬ ចូល រោ� ៖  www.cdph.ca.gov/NBS
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/Pages/nbs/MyBabysBloodSpots.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CFH/DGDS/Pages/nbs/default.aspx
https://www.cdph.ca.gov/NBS



