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ایکٹ خظ کے رسیؼے پجلک ہیلتھ ڈلیوسی عغٹن
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هیں ایک خودکفیل ًیوثبسى اعکشیٌٌگ عغٹن قبئن توہیذ )(Preamble
اوس ؽبهل کیب خبئے گب۔
خیغب کہ پجلک ہیلتھ ڈلیوسی عغٹن هیں ایک
خودکفیل ًیوثبسى اعکشیٌٌگ عغٹن قبئن کشًب اوس
ؽبهل کشًب اوس فبلو اپ ہیئشًگ اعکشیٌٌگ یب
ًوهولود ثچوں کی یوًیوسعل ًیوثبسى ہیئشًگ
اعکشیٌٌگ کے دوساى آڈیوالخیکل اعیغوٌٹ کے
لیئے خذهبت عشاًدبم دیٌے والے آڈیوالخغٹظ کو
عفبسػ کی کشدٍ غشیقوں کے تحت تفصیل فشاہن
کشًب؛
اوس خیغب کہ ہیئشًگ اعکشیٌٌگ پشوعیظ کے
رسیؼے پہچبى دیئے گئے ًیوثبسًظ کے لیئے
ؽشوػبتی ہیئشًگ اعکشیٌٌگ اوس فبلو اپ کیئش کب هختصش ػٌواى اوس
خبهغ اوس کوآسڈیٌیٹیڈ اًٹش ڈعیپلٌشی پشوگشام دیٌب ؽشوػبت
هقصود ہے ،خظ کب هقصذ ًیوثبسى ثچوں کو Short title and
عٌٌے اوس ثولٌے کی غبقت عے هحشوم ہوًے
commencement
والے ًقصبى عے ثچبًے کے لیئے اوس ثولی کی
تؼشیف
تشقی ،اکیڈهک کبسکشدگی اوس ادساک کشًے والی
Definition
تشقی ہے؛
اط کو اط غشذ ثٌب کش ًبفز کیب خبئے گب:
۱۔( )۱اط ایکٹ کو عٌذھ ًیوثبسى اعکشیٌٌگ
ایکٹ ۲۱۱۳ ،کہب خبئے گب۔
()۲یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔
۲۔اط ایکٹ هیں ،خت تک کچھ هعووى اوس هفہوم
کے هتعبد ًہ ہو:
('' )aخبهغ ًیوثبسى اعکشیٌٌگ عغٹن'' هطلت
اعکشیٌٌگ عغٹن خظ هیں ؽبهل ہے
لیکي هحذود ًہیں ،هتؼلقہ ؽشاکتذاسوں کی
تؼلینً ،یوثبسى ثچوں کے خوى کے
ًووًے لیٌب اوس ثبیوکیویکل اعکشیٌٌگ،
ٹشیچٌگ اوس اعکشیٌٌگ ًتبئح کی یقیي
دیہبًی کشًے کے لیئے تصذیق کشدٍ
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()b

()c

()d
()e

()f
()g

()h

چکبط کشًب ،کلیٌکل اویلوئیؾي
عشگشهیوں ،هشیعوں کی دیکھ ثھبل اوس
هؼیبس کو یقیٌی ثٌبًب؛
''فبلو اپ'' هطلت ًیوثبسى ثچے کے
هوسوثی حبلت کو ًظش هیں سکھتے ہوئے
ًیوثبسى هشیط کو هکول غوس پش کھبًے
پیٌے کی ظشوسیبت کے تحت ادویبت
فشاہن کشًے کو یقیٌی؛
''صحت کب اداسٍ'' هطلت ایک اعپتبل،
ہیلتھ اًفشهشی ،وحت هشکض ،الئٌگ اى
عیٌٹش یب آثغٹشیکل اوس پیڈیبٹشک خذهبت
کے عبتھ پیوسی کلچش عیٌٹش ،پھش وٍ
عشکبسی ہو یب ًہ ہو؛
''ہیلتھ کیئش پشیکٹیؾٌش'' هطلت ایک
فضیؾيً ،شط ،دائیً ،شعٌگ ایڈ اوس
سوایتی خٌن دالًے والی دائی؛
''هوسوثی حبلت'' هطلت ایغی حبلت خظ
کے ًتیدے هیں اگش اط اگش اط کی
پہچبى ًہ کی خبئے اوس اط کب ػالج ًہ
کیب خبئے تو اط کب ػالج ًہیں کیب خبئے
تو اط کے ًتیدے هیں ًیوثبسى کو فطشی
غوس پش هلی ہو؛
''ًیوثبسى'' عے هشاد هکول غوس پش خٌن
لیٌے والے وقت عے لے کش تیظ دى
تک کب ثچہ؛
''ًیوثبسى اعکشیٌٌگ'' عے هشاد ًیوثبسى
ثچے کی پیڈیبٹشیؾي ،آفتھبلوبالخغٹ،
کبىً ،بک اوس گلے کے هبہش اوس ہڈیوں
کے هبہش عشخي کی غشف عے چکبط
تبکہ ًیوثبسى عے ثبیوکیویکل چکبط کے
رسیؼے خبهیوں کی خبًچ پڑتبل کہ کیب وٍ
هوسوثی حبلت کب ؽکبس تو ًہیں ہے؛
''والذیي کی تؼلین'' عے هشاد والذیي یب
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ًیوثبسى اعکشیٌٌگ کے
حوالے عے هؼلوهبتی اوس
تؼلیوی هواد
Informational and
educational
materials
on
newborn
screening

قبًوًی عٌجھبلٌے والوں کو ًیوثبسى
اعکشیٌٌگ کے حوالے عے هختلف اقغبم
کی هؼلوهبت فشاہن کشًب؛
('' )iسی کبل'' عے هشاد غشیقہ کبس خظ کے
تحت ًیوثبسى ثچے کی خبؿ لیجبسیٹشی
کے رسیؼے اهکبًی هوسوثی حبلت کی
خبًچ پڑتبل کشاًے کے لیئےتب کہ هشض
کی تصذیق کی خب عکے اوس هوصوں
ػالج فشام کیب خب عکے؛
('' )jػالج'' عے هشاد ًیوثبسى ثچے کو
هوصوں ،خبؿ اوس هطلوة اًذاص هیں
ادویبت دیٌب ،هیڈیکل اوس عشخیکل اًتظبم
کشًب یب کھبًب پیٌب دیٌب تب کہ ػالج یب
هوسوثی حبلت کی صحت کے ًبکبسٍ
اثشات عے ثچب خب عکے۔
۳۔ ( )۱حکوهتً ،یؾٌل اًغٹیٹیوٹ آف چبئلڈ ہیلتھ
اوس دوعشی عشکبسی ایدٌغیض ،پشوفیؾٌل
عوعبئٹیض اوس غیش عشکبسی تٌظیووں کی هذد عے
ًیوثبسى ثچے کی چکبط کے حوالے عے
هؼشوظی اوس هؼلوهبتی اوس تؼلیوی هواد کب اًتظبم
کش عکتی ہے اوس عشکبسی گضیٹ هیں ًوٹیفکیؾي
کے رسیؼے ایغی ہذایبت ،سہٌوبئی اوس حکوت
ػولیبں ؽبیغ کش عکتی ہے ،خیغے وٍ ظشوسی
عودھے یب هؼلوهبتی اوس تؼلیوی هواد پیذا کشًب یب
تقغین کشًے کے هقصذ کے لیئے ظشوسی
عودھے۔
()۲ایک ہیلتھ پشیکٹیؾٌش خو خٌن کشواتب ہے یب خٌن
عے پہلے ًیوثبسى ثچے کے خٌن هیں هذد کشتب
ہے ،والذیي یب ًیوثبسى ثچوں کے قبًوًی وسثبء کو
ًیوثبسى ثچے کی چکبط کی هوخودگیً ،وػیت
اوس فواػذ عے آگبٍ کشتب ہے۔
۴۔(ً )۱یوثبسى ثچے کی چکبط خٌن کے چوثیظ
گھٌٹوں کے ثؼذ کی خبئے گی لیکي پیذائؼ عے
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ًیوثبسى اعکشیٌٌگ کی
کبسکشدگی
Performance
of
newborn
screening
۵۔ خبًچ کے لیئے صحت
کے اداسے کب پشوٹوکول،
حکوت ػولیبں اوس غشیقہ
کبس
Protocols, policies
and procedures of
health institution
for inspection

تیي دى کے ثؼذ ًہیں کی خبئے گی۔
(ً)۲یوثبسى ثچے کو اًتہبئی ًگہذاؽت هیں سکھب
خبئے گب تب کہ اط کی حفبظت کو یقیٌی ثٌبیب خب
عکے ،ایغی حبلت هیں تیي دى تک سکھب خبئے گب،
لیکي عبت دى تک چکبط خبسی سکھی خبئے گی
اوس وٍ هؾتشکہ غوس پش والذیي اوس پشیکٹیؾٌش یب
خٌن کشواًے والے کی هؾتشکہ رهیذاسی ہوگی کہ
ًیوثبسى ثچے کی چکبط کو یقیٌی ثٌبیب خبئے۔
والذیي کی هذد کو اط حوالے عے رهیذاسیبں
ًجھبًے کے لیئے هؼلوهبتی ثشوؽش فشاہن کیب خبئے
گب۔
۵۔ ( )۱صحت کے اداسے کو چکبط کے لیئے
پشوٹوکولظ،حکوت ػولیبں اوس غشیقہ کبس دعتیبة
ہوں گے تب کہ ًیوثبسى ثچے کے عٌٌے کی چکبط
والے عہولت فشاہن کی خب عکے ،خظ پشوگشام
هیں ؽبهل ہوگب:
)(aػولے کی تشثیت کی کغوٹی؛
)(bچکبط کی ًتبئح کی ًظشداسی ثہتش ًووًے
کشًے هیں ػولے کب کشداس اوس رهیذاسیبں؛
)(cسخوع کشًب اوس فبلو اپ کے غشیقے؛
)(dعٌٌے کی چکبط کشاًے عے پہلے ڈعچبسج
کشدٍ ثچوں کے فبلو اپ ٹیغٹٌگ کے لیئے
پشوٹوکولظ۔ فبلو اپ پشوٹوکولظ هیں ؽبهل ہو
آوٹ پیؾٌٹ اعکشیٌٌگ کے لیئے اعپتبل
عکتب ہے ٔ
کی غشف واپغی یب آڈیوالخغٹ کی غشف
ثھیدٌب۔88700
)(dعٌٌے کی چکبط کشاًے عے پہلے ڈعچبسج
کشدٍ ثچوں کے فبلو اپ ٹیغٹٌگ کے لیئے
پشوٹوکولظ۔ فبلو اپ پشوٹوکولظ هیں ؽبهل ہو
آوٹ پیؾٌٹ اعکشیٌٌگ کے لیئے اعپتبل
عکتب ہے ٔ
کی غشف واپغی کے لیئے آڈیوالخغٹ کی غشف
ثھیدٌب۔
()۲ہش اًفشادی ثچے کے هیڈیکل سکبسڈ کی چکبط
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ٹیغٹ کشاًے کب اختیبس
Refusal
to
be
tested

اوس

الئغٌغٌگ
ایکشیڈیٹیؾي
Licensing
and
accreditation
هحکوہ صحت کے
هقبصذ حبصل کشًب
Achieving
the
objectives of the
Health

کے ًتیدے کی سپوسٹٌگ کب غشیقہ؛
)(fوالذیي کو فشاہن کشًے کے لیئے ثقبفتی اوس
ثولی کی خبؿ هؼلوهبت؛
)(gڈعچبسج کشًے عے پہلے حتوی چکبط کو
دعتبویضی ؽکل دیٌب ،ثؾوول:
)(iچکبط کب ًتیدہ (پبط یب سیفش)
)(iiاگش کوئی ثچہ اعپتبل هیں عے ''دوعشے هؼبلح
کی غشف سخوع کیب گیب'' تو ڈعچبسج کے
دعتبویضات هیں فبلو اپ ہیئشًگ ٹیغٹٌگ کے لیئے
سخوع کشًے واال هواد ہوگب؛
)(iiiاگشکوئی ثچہ اعپتبل هیں عے ''سخوع کشًے
کے لیئے'' ڈعچبسج کیب خبتب ہے تو فبلو اپ
آوٹ
ہیئشًگ ٹیغٹٌگ کے لیئے ؽیڈول ہبعپیٹل ٔ
پیؾٌٹ کے غوس پش هقشس کیب خبئے گب یب هبں کو
فبلو اپ ہیئشًگ ٹیغٹٌگ کے لیئے هؼلوهبت اوس
سیغوسط هٹیشیل فشاہن کیب خبئے گب؛
)(ivفبلو اپ کب وقت عٌٌے والی چکبط کے تیظ
دى کے اًذس ہوگب ،خو تیي هبٍ کی ػوش کے اًذس
اًذس هکول کیب خبئے گب۔
()۲ہش صحت خو اداسو ًیوثبسى ثچے کو ڈعچبسج
کشًے عے پہلے عٌٌے کی چکبط کشائے گب۔
۶۔()۱ایک والذیي یب قبًوًی غوس پش عٌجھبلٌے واال
هزہجی ػقبئذ کی ثٌیبد پش چکبط عے اًکبس کیب خب
عکتب ہے لیکي اپٌی عودھ کے هطبثق تحشیشی
غوس پش هطلغ کشے گب ،ایغب اًکبس ًیوثبسى ثچے
کی هوسوثی حبالت کو عودھٌے هیں ًقصبًکبس ہو
عکتب ہے۔
()۲اًکبس والے دعتبویض کب ًقل ًیوثبسى ثچوں کے
سکبسڈ کب حصہ کیب خبئے گب۔
۷۔هحکوہ صحت ،حکوهت عٌذھ صحت کے
اداسے عے الئغٌظ یب ایکشیڈیٹیؾي کے لیئے ؽشغ
کے غوس پش ًیوثبسى ثچوں کی چکبط کی خذهبت
کی صالحیتوں کی غلت کش عکتب ہے۔
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Department

ًیویبسک اعکشیٌٌگ پش
صالحکبسی کویٹی
Advisory
Committee
on
newborn
screening

۸۔اط ایکٹ کے هقبصذ حبصل کشًے کے لیئے
هحکوہ صحت:
)ً(iیوثبسى ثچوں کی چکبط پش هؾبوستی کویٹی
قبئن کشے گب؛
)(iiصوثبئی ًیوثبسى ثچوں کے چکبط کے
پشوگشام پش فوسی ػولذسآهذ کے لیئے اط ایکٹ
کے ًبفز ہوًے کے پٌذسٍ دى کے اًذس ػولذسآهذ
کے قواػذ اوس ظواثػ تشتیت دے گب؛
)ً(iiiیوثبسى ثچوں کی چکبط کے پشوگشام پش
ػولذسآهذ کے لیئے هحکوہ لوکل گوسًوٌٹ عے
تؼبوى کشے گب۔
۹۔(ً)۱یوثبسى ثچے کی چکبط کے لیئے ایک
هؾبوستی کویٹی ہوگی ،خو اداسوں کے دسهیبں
ثبہوی تؼبوى کو یقیٌی ثٌبئے گی اوس هحکوہ صحت
کب اٹوٹ حصہ ہوگی۔
()۲کویٹی عبالًہ خبئضٍ لے گی اوس ایغے ؽشائػ
تدویض کشے گی ،خو ًوهولود کی اعکشیٌٌگ پیٌل
کی اثتش صوستحبل کو ثہتش کشًے کے لیئے ؽبهل
کی خبئیں گی اوس ًوهولود ثچوں کی چکبط کشًے
والے هشاکض کے لیئے ًوهولود ثچے کی چکبط
کی فی تدویض کشے گی۔
()۳وٍ کویٹی هؾتول ہوگی:

کویٹی کی هیٹٌگظ
Meetings of the
Committee

اثشاًذاص ہوًب
Over-riding effect
قواػذ
Rules
چیئشهیي سکبوٹیں ہٹبًب
 .iعیکشیٹشی هحکوہ صحت
ً .iiیؾٌل اًغٹیٹیوٹ آف چبئلڈ ہیلتھ عیٌٹش وائظ
Removal
of
کب ایگضیکٹو ڈائشیکٹش
چیئشپشعي difficulty

.iii

.iv
.v
.vi

هیوجش

لوکل گوسًوٌٹ کب عیکشیٹشی ،یب اط
کب اط کی غشف عے ًبهضد کشدٍ خو
ایڈیؾٌل عیکشیٹشی کے ستجے عے
کن ًہ ہو۔
ٻارن ال ِء ڊائريڪٽر سوشل ويلفيئر
پاڪستان ميڊيڪل ايسوسيئيشن سنڌ
جو نمائندو.
سيڪريٽري هيلٿ طرفان سرڪاري
يا غير سرڪاري ادارن مان ٽي

هیوجش
هیوجش
هیوجش
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شخص جيڪي ٻارن جي بيمارين
جي ماهرن ،خانداني ڊاڪٽرن ،دائپي
سان واسطو رکندڙ ،ٿوٿر جي مرض
جي ماهرن ،نرسز يا مڊوائيفن مان
هوندا.
 .viiسرڪار طرفان ٽي مشوور ماڻوون

هیوجش

()۴کویٹی کغی ثھی فشد کو خبؿ هقصذ کے لیئے
هیوجش کے غوس پش اٹھب عکتی ہے ،لیکي اط کو
ووٹ دیٌے کب حق ًہیں ہوگب۔
()۵اگش کوئی عشکبسی هیوجش اپٌے ػہذے کے
حغبة عے هیوجش هقشس کیب خبتب ہے ،وٍ خت اپٌب
ػہذٍ چھوڑے گب تو هیوجش ًہیں سہے گب۔
()۶غیش عشکبسی هیوجش کے غوس پش هقشس ہوًے
والی تبسیخ عے تیي عبل کے ػشصے تک هیوجش
سہے گب اوس دوثبسٍ هیوجش ہوًے کے اہل ہوگب،
خیغے حکوهت غے کشے۔
()۷غیش عشکبسی هیوجش ،اپٌی هذت هکول ہوًے
عے پہلے کغی ثھی وقت اپٌی هیوجشؽپ عے
اعتؼیفی دے عکتب ہے ،یب کغی عجت ثتبًے کے
ٰ
ػالوٍ ہٹبیب خب عکتب ہے۔
()۸اگش کغی کو وقتی غوس پش خبلی ؽذٍ اوس غیش
عشکبسی هیوجشؽپ کی خگہ پش هقشس کیب خبتب ہے
تو وٍ اط ثبقی سہتی هذت کے لیئے هیوجش سہے گب۔
()۹هیوجشاى کو وٍ اوس اتٌب اػضاصیہ دیب خبئے گب،
خیغے حکوهت غے کشے۔
۱۱۔ ()۱کویٹی کی هیٹٌگظ تیي هبٍ هیں ایک دفؼہ
ہوں گی اوس اى کی چیئشهیي صذاست کشے گب،
اوس اط کی غیش حبظشی هیں حبظش هیوجشاى اى
هیں عے کغی عے هیٹٌگ کی صذاست کشائیں
گے۔
()۲کویٹی کی هیٹٌگ کب کوسم عبسے هیوجشاى کے
آدھے ثشاثش ہوگب۔
()۳کویٹی کب فیصلہ هوخود هیوجشاى کی اکثشیت
9

عے کیب خبئے گب ،اگش فیصلے هیں هخبلف اوس
حق هیں هیوجشاى کی تؼذاد یکغبى ہو گی تو پھش
هیٹٌگ کی صذاست کشًے والے کو کبعٹٌگ ووٹ
حبصل ہوگب۔
()۴کویٹی کے عبسے احکبهبت ،اٹھبئے گئے اقذام
اوس لیئے گئے فیصلے تحشیشی صوست هیں الئے
خبئیں گے۔
۱۱۔اگش وقتی غوس پش ًبفز قواًیي ،ظواثػ اوس
قواػذ کے هٌحشف ًہیں ہے یب کغی حکن،
حکوهتی اػالى کے تو پھش اط ایکٹ کو عجقت
حبصل ہوگی۔
۱۲۔حکوهت اپٌی عشکبسی گضیٹ هیں اؽبػت کش
کے اط ایکٹ کے هقبصذ حبصل کشًے کے لیئے
قواػذ قواًیي ثٌب عکتی ہے۔
۱۳۔اط ایکٹ کی کغی گٌدبئؼ کو ًبفز کشًے
هیں اگش کوئی دؽواسی پیؼ آتی ہے تو حکوهت
ایغب حکن ًکبل کش ،خو ایکٹ کی گٌدبئؾوں کے
ثشػکظ ًہیں ہوگب ،وٍ دؽواسی ختن کش عکتی ہے۔
نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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