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ضٍڌ ٌيّةارن اضڪسيٍٍگ ايڪٽۿ 3102

THE SINDH NEWBORN
SCREENING ACT, 2013
]ٌّ 0ىتس [3102
ايڪٽ جًٍِ ذريػي پتهڪ ُيهٿ ڊنيّري ضطٽو ۾
ُڪ دّدڪفيم ٌيّةارن اضڪسيٍٍگ ضطٽو كائو
ڪيّ ۽ عاىم ڪيّ ويٍرو܀
جيئً تَ پتهڪ ُيهٿ ڊنيّري ضطٽو ۾ ُڪ ىسةّط ۽
جٽادار ٌيّةارن اضڪسيٍٍگ ضطٽو كائو ڪسڻ ۽
عاىم ڪسڻ ۽ فانّر اپ ُيئسٌگ اضڪسيٍٍگ يا
ٌّىّنّد ٻارڙن جي يٌّيّرضم ٌيّةارن ُيئسٌگ
اضڪسيٍٍگ دوران „ڊيّالجيڪم اضيطييٍٽ الِء
درىتّن ضساٌجام ڏيٍرڙ „ڊيّالجطٽص کي ضفارش
ڪيم طسيلً ىّجب تفؽيم فساُو ڪسڻ܀
۽ جيئً تَ ُيئسٌگ اضڪسيٍٍگ پسوضيص ذريػي
ضڃاڻپ ڏٌم ٌيّةارٌص الِء عسوغاتي ُيئسٌگ
اضڪسيٍٍگ ۽ فانّ اپ ڪيئس جّ جاىع ۽
ڪّ„رڊيٍيٽيڊ اٌٽس ڊضيپهيٍسي پسوگسام ڏيڻ ؿسوري
ٿي پيّ „ُي .جًٍِ جّ ىلؽر ٌّن ڄاول ٻارن کي ٻڌڻ ۽
ڳانِائڻ جي ضگَِ کان ىحسوم ٿيڻ واري ٌلؽان کان
ةچائڻ ۽ ٻّنيَء جي تسكيۿ اڪيڊىڪ ڪارڪسدگي ۽
ادراڪ ڪٍرڙ تسكي „ُي܀
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تيِير )(Preamble

ان کي ًُ ريت جّڙي غيم ۾ „ٌرو ويٍرو:
 ًُ )0( .0ايڪٽ کي ضٍڌ ٌيّةارن اضڪسيٍٍگ
ايڪٽۿ  3102ضڎيّ ويٍرو.

ىذتؽس غٍّان ۽ عسوغات
and

title

commencement

(ُ )3ي فّري طّر الڳّ ٿيٍرو.
 ًُ .3ايڪٽ ۾ۿ جيطتائيً ڪجَِ ىـيّن ۽ ىفِّم
جي ىتـاد ٌَ ُجي:
)“ (aجاىع ٌيّةارن اضڪسيٍٍگ ضطٽو” ىطهب
اضڪسيٍٍگ ضطٽو جًٍِ ۾ عاىم „ُي پس ىحرود
ٌاُيۿ الڳاپيم ڀائيّارن جي تػهيوۿ ٌّن ڄاول ٻارن جي
رت جا ٌيٌّا وٺڻ ۽ ةايّڪيييڪم اضڪسيٍٍگۿ
ٽسيچٍگ ۽ اضڪسيٍٍگ ٌتيجً جي پڪ ڪسڻ الِء
تؽريق ڪٍرڙ چڪاس ڪسڻۿ ڪهيٍڪيم
اويهّئيغً ۽ ٽيطٽ ٌتيجً جي ةايّڪيييڪم ۽
ىيڊيڪم تؽريقۿ دوائً ۽ ىيڊيڪم يا ضسجيٍڪم
ىئٍيجييٍٽ ۽ ىّروثي حانتً جي حطاب ضان کاڌ
دّراڪ ڏيڻ ۽ ڊگِي ىري جي اپت حاؼم ڪسڻ الِء
اويهّئيغً ضسگسىيّنۿ ىسيـً جي ضار ضٍڀال ۽ ىػيار
کي يليٍي ةڻائڻ܀
)“ (bفانّ اپ” ىطهب ٌئيً ڄاول ٻار جي ىّروثي حانت
کي ٌظس ۾ رکٍري ٌئيً ڄاول ىسيؾ کي ىڪيم طّر
کاڌ دّراڪ جي ؿسورتً ىّجب دوائً فساُو ڪسڻ
کي يليٍي ةڻائڻ܀
)“ (cؼحت جّ ادارو” ىطهب ُڪ اضپتالۿ ُيهٿ
اٌفسىسيۿ ؼحت ىسڪشۿ الئٍگ ان ضيٍٽس يا
„ةطٽسيڪم ۽ پيڊياٽسڪ درىتً ضان گڎ پيّري
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Short

ڪهچس ضيٍٽسۿ پِّء اُّ ضسڪاري ُجي يا ٌجي܀
)ُ“ (dيهٿ ڪيئس پسيڪٽيغٍس” ىطهب ُڪ فشيغًۿ
ٌسسۿ دائيۿ ٌسضٍگ ايڊ ۽ روايتي جٍو ڏياريٍرڙ دائي܀
)“ (eىّروثي حانت” ىطهب اُڏي حانت جًٍِ جي
ٌتيجي ۾ جيڪڎًُ ان جي ضڃاڻپ ٌَ ڪئي وڃي ۽
ان جّ غالج ٌَ ڪيّ وڃي تَ ان جي ٌتيجي ۾ ٌئّن
ڄاول ٻار ذٍُي ىػزوريۿ طتي ىػزوري يا ىّت جّ کاڄ
ةڻجي ضگِي ٿّ ۽ پِّء ڀهي اُا وارثت ٻٍِي طتي وانريً
کان ٌئيً ٻار کي فطسي طّر ىهي ُجي܀
)ٌ“ (fيّةارن” ىطهب ىڪيم طّر ويو واري وكت کان
وٺي ٽيًِ ڏيًٍِ تائيً جّ ٻار܀
)ٌ“ (gيّةارن اضڪسيٍٍگ” ىطهب ُڪ ٌّىّنّد ٻار جي
پيڊياٽسيغًۿ „فٿهياالجطٽۿ ڪًۿ ٌڪ ۽ ڳهي جي
ىاُس ۽ ُڎن جي ىاُس ضسجً طسفان چڪاس تَ جيئً
ٌئيً ڄاول ٻار کان ةايّڪيييڪم چاس ذريػي
اوڻايّن جاچڻ تَ ڇا اُّ ىّروثي حانت جّ عڪار تَ ٌَ
„ُي܀
)“ (hوانريً جي تػهيو” ىطهب وانريً يا كاٌٌّي
ضٍڀانيٍرڙن کي ٌيّةارن اضڪسيٍٍگ ةاةت ىذتهف
كطو جي ىػهّىات فساُو ڪسڻ܀
)“ (iري ڪال” ىطهب طسيليڪار جًٍِ تحت ٌئّن
ڄاول ٻار جي داص نيتاريٽسي ذريػي اىڪاٌي ىّروثي
حانت جي جاچ ڪسائڻ الِء تَ جيئً ىسض جي تؽريق
ڪسي ضگِجي ۽ جّڳّ غالج فساُو ڪسي ضگِجي܀
)“ (jغالج” ىطهب ٌئيً ڄاول ٻار کي جّڳّۿ داص ۽
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گِسةم اٌراز ۾ دوائّن ڏيڻۿ ىيڊيڪم ۽ ضسجيڪيم
اٌتظام ڪسڻ يا کاڌ دّراڪ ڏيڻ جيئً غالج يا ىّروثي
حانت جي ؼحت جي ٌاڪاري اثسن کان ةچائي
ضگِجي.
 )0( .2حڪّىتۿ ٌيغٍم اٌطٽيٽيّٽ „ف چائيهڊ ُيهٿ

ٌيّ ةارن اضڪسيٍٍگ ةاةت

۽ ٻيً ضسڪاري ايجٍطيشۿ پسوفيغٍم ضّضائٽيش ۽ غيس

ىػهّىاتي ۽ تػهييي ىّاد

ضسڪاري تٍظييً جي ىرد ضان ٌئيً ڄاول ٻار جي
چڪاس ةاةت ىػسوؿي ۽ ىػهّىاتي ۽ تػهييي ىّاد جّ
اٌتظام ڪسي ضگِي ٿيۿ ۽ ضسڪاري گشيٽ ۾

Informational

and

educational materials on
newborn screening

ٌّٽيفڪيغً ذريػي اُڏيّن ُرايتّنۿ رٍُيائي ۽
حڪيت غيهيّن عايع ڪسي ضگِي ٿيۿ جيئً اُا
ؿسوري ضيجِي يا ىػهّىاتي ۽ تػهييي ىّاد پيرا ڪسڻ
يا ورُائڻ جي ىلؽر الِء ؿسوري ضيجِي.
(ُ )3ڪ ُيهٿ پسيڪٽيغٍس جيڪّ ويو ڪسائي ٿّ يا
ويو کان اڳ ٌئيً ڄاول ٻار جي ويو ۾ ىرد ڪسي ٿّۿ
وانريً يا ٌئيً ڄاول ٻارن جي كاٌٌّي وارثً کي ٌئيً
ڄاول ٻار جي چڪاس جي ىّجّدگيۿ ٌّغيت ۽ فائرن
کان „گاَُ ڪسي ٿّ.

ٌيّةارن

اضڪسيٍٍگ

جي

ٌ )0( .4ئيً ڄاول ٻار جي چڪاس ڄو جي چّويَِ

ڪارڪسدگي

ڪالڪً کاٌپِّء ڪئي ويٍري پس پيرائظ کان ٽي

Performance of newborn

ڏيًٍِ پِّء ٌَ ڪئي ويٍري.

screening

(ٌ )3ئيً ڄاول ٻار کي اٌتِائي ٌگِراعت ُيٺ رکيّ
ويٍرو جيئً ان جي ةچاَء کي يليٍي ةڻائي ضگِجيۿ
اُڏيَء حانت ۾ ٽً ڏيًٍِ تائيً رکيّ ويٍروۿ پس ضتً
ڏيًٍِ تائيً چڪاس جاري رکي ويٍري ۽ اُا گڎيم
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طّر تي وانريً ۽ پسيڪٽيغٍس يا ويو ڪٍرڙ جي گڎيم
ذىيّاري ٌُّري تَ ٌيئً ڄاول ٻار جي چڪاس کي
يليٍي ةڻايّ وڃي .وانريً جي ىرد کي اٌِيَء حّاني ضان
ذىيّاريّن ٌڀائڻ الِء ىػهّىاتي ةسوعس ىِيا ڪيّ ويٍرو.
 )0( .5ؼحت جي اداري کي چڪاس الِء پسوٽّڪّنصۿ

جاچ الِء ؼحت جي اداري و

حڪيت غيهيّن ۽ طسيليڪار دضتياب ٌُّريّن تَ

پسوٽّڪّلۿ حڪيت غيهيّن ۽

جيئً ٌئيً ڄاول ٻار جي ٻڌڻ جي چڪاس واري

طسيليڪار

ضِّنت ىِيا ڪسي ضگِجيۿ جًٍِ پسوگسام ۾ عاىم
ٌُّرو:

Protocols, policies and
health

of

procedures

institution for inspection

) (aغيهي جي تسةيت جي ڪطّٽي܀
) (bچڪاس جي ٌتيجً جي ٌظسداري ةِتس ٌيٌّي
ڪسڻ ۾ غيهي جّ ڪسدار ۽ ذىيّاريّن܀
) (cرجّع ڪسڻ ۽ پّئّاري ڪسڻ جا طسيلا܀
) (dٻڌڻ جي چڪاس ڪسائڻ کان اڳ ڊضچارج ڪيم
ٻارڙن جي فانّ اپ ٽيطٽٍگ الِء پسوٽّڪّنص .فانّ اپ
پسوٽّڪّنص ۾ عاىم ٿي ضگِي ٿّ „ئّٽ پيغٍٽ
اضڪسيٍٍگ الِء اضپتال ڏاًٌِ واپطي يا „ڊيّالجطٽ
ڏاًٌِ ىّڪهڻ.
)ُ (eس اٌفسادي ٻار جي ىيڊيڪم رڪارڊ جي چڪاس
جي ٌتيجً جي رپّرٽٍگ جّ طسيلّ܀
) (fوانريً کي ىِيا ڪسڻ الِء ثلافتي ۽ ٻّني جي داص
ىػهّىات܀
) (gڊضچارج ڪسڻ کان اڳ حتيي چڪاس کي
دضتاويشي عڪم ڏيڻۿ ةغيّل:
)(iچڪاس جّ ٌتيجّ (پاس يا ريفس)
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) (iiجيڪڎًُ ڪّ ٻار اضپتال ىان “ٻئي ىػانج ڏي
رجّع ڪيّ ويّ” وڃي ٿّ تَ ڊضچارج جي دضتّايشن ۾
فانّ اپ ُيئسٌگ ٽيطٽٍگ الِء رجّع ڪسڻ وارو ىّاد
عاىم ٌُّرو܀
) (iiiجيڪڎًُ ڪّ ٻار اضپتال ىان “رجّع ڪسڻ الِء”
ڊضچارج ڪيّ وڃي ٿّ تَ فانّ اپ ُيئسٌگ ٽيطٽٍگ الِء
عيڊول ُاضپيٽم „ئّٽ پيغٍٽ طّر ىلسر ڪيّ ويٍرو يا
ىاُء کي فانّ اپ ُيئسٌگ ٽيطٽٍگ الِء ىػهّىات ۽
ريطّرس ىٽيسيم فساُو ڪيّ ويٍرو܀
) (ivپّئّاريَء ڪسڻ جّ وكت ٻڌڻ واري چڪاس جي
ٽيًِ ڏيًٍِ اٌرر ٌُّرو جيڪّ ٽً ىِيًٍ جي غيس جي
اٌرر اٌرر ىڪيم ڪيّ ويٍرو.
(ُ )3س ؼحت جّ ادارو ٌئيً ڄاول ٻار کي دارج ڪسڻ
کان اڳ ٻڌڻ جي چڪاس ڪسائيٍرو.
ُ )0( .6ڪ وانريً يا كاٌٌّي طّر ضٍڀانيٍرڙ ىزُتي

ٽيطٽ ڪسائڻ کان اٌڪار

غليرن جي ةٍياد تي چڪاس کان اٌڪار ڪسي

Refusal to be tested

ضگِجي ٿّۿ پس پٍٍِجي ضيجَِ ىّجب نکت ۾ „گاَُ
ڪٍروۿ اُڏو اٌڪار ٌئيً ڄاول ٻار ۾ ىّروثي حانتً کي
ضيجِڻ ۾ ُاڃيڪار ٿي ضگِي ٿّ.
()3اٌڪار واري دضتاويش جّ ٌلم ٌّن ڄاول ٻارن جي
رڪارڊ جّ حؽّ ڪيّ ويٍرو.
.7ؼحت کاتّۿ حڪّىت ضٍڌ ؼحت جي ادارن کان
الئطٍص يا اڪسيڊيٽيغً الِء عسط طّر ٌّن ڄاول ٻارن
جي چڪاس جي درىتً جي ؼالحيتً جي طهب
ڪسي ضگِي ٿّ.
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الئطٍطٍگ ۽ ايڪسيڊيٽيغً
and
accreditation

Licensing

 ًُ .8ايڪٽ جا ىلؽر حاؼم ڪسڻ الِء ؼحت کاتّ:

ؼحت کاتي جا ىلؽر حاؼم

)ٌّ (iن ڄاول ٻارن جي چڪاس تي ؼالحڪاري

ڪسڻ

ڪييٽي كائو ڪٍرو܀
) (iiؼّةائي ٌّن ڄاول ٻارن جي چڪاس جي پسوگسام

Achieving the objectives
of the Health Department

تي تڪڏي غيهرر„ىر الِء ًُ ايڪٽ جي الڳّ ٿيڻ جي
پٍررًٌِ ڏيًٍِ اٌرر غيم در„ىر جا كاغرا ۽ ؿاةطا
جّڙيٍرو܀
)ٌّ (iiiن ڄاول ٻارن جي چڪاس جي پسوگسام تي
غيهرر„ىر الِء نّڪم گّرٌييٍٽ کاتي ضان ضِڪار
ڪٍرو.
ٌّ )0( .9ن ڄاول ٻارن جي چڪاس الِء ُڪ

ٌيّةارڪ

ؼالحڪاري ڪييٽي ٌُّريۿ جيڪا ادارن وچ ۾

ؼالحڪاري ڪييٽي

ةاُيي ضِڪار کي يليٍي ةڻائيٍري ۽ ؼحت کاتي جّ
اٽّٽ حؽّ ٌُّري.
( )3ڪاىيٽي ضانياٌّ جائشو وٺٍري ۽ اُڏا عسط
تجّيش ڪٍريۿ جيڪي ٌّىّنّد جي اضڪسيٍٍگ پئٍم
جي اةتس ؼّرتحال کي ةِتس ڪسڻ الِء عاىم ڪيّن
ويٍريّن ۽ ٌّىّنّدن جي چڪاس ڪٍرڙ ىسڪشن الِء
ٌّىّنّد ٻار جي چڪاس جي في تجّيش ڪٍري.
( )2اُا ڪاىيٽي ىغتيم ٌُّري-:
چيئسپسضً

 .iضيڪسيٽسي ؼحت کاتّ
ٌ .iiئغٍم اٌطٽيٽّٽ „ف چائهڊ ُيهٿ

وائيص

ضيٍٽس جّ ايگشيڪيّٽّ ڊائسيڪٽس

چيئسپسضً

 .iiiنّڪم گّرٌييٍٽ جّ ضيڪسيٽسيۿ يا

ىييتس

ًُ جّ ًُ طسفان ٌاىشد ٿيم جيڪّ
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ايڊيغٍم ضيڪسيٽسي جي رتتي کان
گِٽ جّ ٌَ ُجي.
 .ivٻارن الِء ڊائسيڪٽس ضّعم ويهفيئس

ىييتس

 .vپاڪطتان ىيڊيڪم ايطّضيئيغً ضٍڌ

ىييتس

جّ ٌيائٍرو.
 .viضيڪسيٽسي ُيهٿ طسفان ضسڪاري يا

ىييتس

غيس ضسڪاري ادارن ىان ٽي عذػ
جيڪي ٻارن جي ةيياريً جي ىاُسنۿ
داٌراٌي ڊاڪٽسنۿ دائپي ضان واضطّ
رکٍرڙۿ ٿّٿس جي ىسض جي ىاُسنۿ ٌسضش
يا ىڊوائيفً ىان ٌُّرا.
ىييتس

 .viiضسڪار طسفان ٽي ىغِّر ىاڻِّن

( )4ڪاىيٽي ڪًٍِ ةَ ىاڻَِّء کي داص ىلؽر
الِء ىييتس طّر کڻي ضگِي ٿيۿ پس ًُ کي ووٽ ڏيڻ حق
ٌَ ٌُّرو.
( )5جيڪڎًُ ڪّ ضسڪاري ىييتس پٍٍِجي
غِري جي حطاب ضان ىييتس ىلسر ڪيّ وڃي ٿّۿ اُّ
جڎًُ پٍٍِجّ غِرو ڇڎيٍرو تَ ىييتس ٌَ رٍُرو.
( )6غيس ضسڪاري ىييتس ىلسر ٿيڻ واري تاريخ
کان ٽً ضانً جي غسؼي تائيً ىييتس رٍُرو ۽ ٻيِس
ىييتس ٿيڻ جي اُم ٌُّروۿ جيئً حڪّىت طئي
ڪسي.
( )7غيس ضسڪاري ىييتسۿ پٍٍِجي ىري پّري ٿيڻ
کان اڳ ڪًٍِ ةَ وكت پٍٍِجي ىييتسي تان اضتػيفيٰ
ڏئي ضگِي ٿّۿ يا ڪًٍِ ضتب ٻڌائڻ کاٌطّاِء ُٽائي
ضگِجي ٿّ.
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( )8جيڪڎًُ ڪًٍِ کي وكتي طّر داني ٿيم ۽
غيس ضسڪاري ىييتسيَء جي جاِء تي ىلسر ڪيّ وڃي
ٿّ تَۿ ُّ اٌِيَء ةاكي رُيم وكت الِء ىييتس رٍُرو.
( )9ىييتسن کي اُّ ۽ ايتسو اغشازيّ ڏٌّ ويٍروۿ
جيئً حڪّىت طئي ڪسي.
 )0( .01ڪاىيٽيَء جّن گڎجاڻيّن ٽً ىِيًٍ ۾ ُڪ
دفػّ ٿيٍريّن ۽ اًٌِ جي چيئسپسضً ؼرارت ڪٍروۿ ۽
ًُ جي غيس حاؿسيَء ۾ حاؿس ىييتس پاڻ ىان ڪًٍِ

ڪييٽي جّن گڎجاڻيّن
the

of

Meetings

Committee

کان گڎجاڻيَء جي ؼرارت ڪسائيٍرا.
( )3ڪييٽي جي ىيٽٍگ جّ ڪّرم ضيّرن
ىييتسن جي اڌ جيتسو ٌُّرو.
( )2ڪاىيٽيَء جّ فيؽهّ ىّجّد ىييتسن جي
گِڻائيَء ضان ڪيّ ويٍروۿ جيڪڎًُ فيؽهي ۾
ىذانف ۽ ىّافليت ۾ ىييتسن جّ تػراد ُڪ جيتسو
ٌُّرو تَ پِّء گڎجاڻيَء جي ؼرارت ڪٍرڙ وٽ
ڪاضـٽٍگ ووٽ ٌُّرو.
( )4ڪاىيٽيَء جا ضيّرا حڪوۿ کٍيم كرم ۽ ورتم
فيؽال نکت ۾ „ٌرا ويٍرا.
 .00جيڪڎًُ وكتي الڳّ كاٌّن ؿاةطً ۽ كاغرن جي

اثساٌراز ٿيڻ

ىٍحسف ٌَ „ُي يا ڪًٍِ حڪوۿ حڪّىتي اغالن جي

Over-riding effect

تَ پِّء ًُ ايڪٽ کي ضتلت حاؼم ٌُّري.
 .03گّرٌييٍٽ پٍٍِجي ضسڪاري گشيٽ ۾ پڌرائي
ڪسي ًُ ايڪٽ جي ىلؽرن حاؼم ڪسڻ الِء كاغرا

كاغرا
Rules

كاٌّن ٺاُي ضگِي ٿي.
 ًُ .02ايڪٽ جي ڪًٍِ گٍجائظ کي الڳّ ڪسڻ ۾
11

رٌڊڪ ُٽائڻ

جيڪڎًُ ڪا دعّاري پيظ اچي تَۿ حڪّىت اُڏو
حڪو ڪڍيۿ جيڪّ ايڪٽ جي گٍجائغً
ةسغڪص ٌَ ٌُّروۿ اُا دعّاري دتو ڪسي ضگِي ٿي.

ٌّٽ :ايڪٽ جّ ىزڪّره تسجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت
الِء „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اضتػيال ٌٿّ ڪسي ضگِجي.

12

Removal of difficulty

