
1 
 

 الفحص للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتومعلومات حول 
 

 2019الفحص قبل الوالدة شھر مایو/أیار 
 

 المحتویات
 

 ماذا یمكن أن تطلبي فحصھ؟ .1
 .من الممكن أن تطلبي فحص الجنین في مرحلة مبكرة من الحمل على متالزمة داون وإدوارد وباتو

 
 األمراض 2

 وإدوارد وباتو؟ما ھي متالزمة داون 
 

 الفحص أو عدم الفحص: األمر لك 3
 أسئلة وأفكار واعتبارات قد تساعد في اتخاذ القرار

 
 محادثة شاملة: االستشارة 4

 .تتحدثین في الفحص مع مقدم رعایة التولید
 

 الفحص: خیار بین اختبارین 5
 .واختبار التولیفةNIPT معلومات على فحص

 
 .مال یعطي الفحص التأكد التا 6

 ما ھي النتائج التي یمكن الحصول علیھا؟ وما معنى النتیجة؟
 

 الفحص الالحق أو عدم الفحص الالحق؟ 7
 ماذا یمكن القیام بھ بعد الحصول على نتیجة سیئة؟

 
 ما الذي یجب معرفتھ غیر ذلك 8

 .في التكالیف والتعویضات
 

 المزید من المعلومات 9
 .اإلنترنت التي یمكن االلتجاء إلیھا للمزید من المعلوماتالمنظمات والمواقع على 

 
 استخدام بیاناتك 10

 .نعالج معطیاتك الشخصیة بدقة وعنایة
 

  

  



2 
 

 ماذا یمكن أن تطلبي فحصھ؟ 1
 

من الممكن أن تطلبي خالل الحمل أن یفحص الجنین للكشف عما إن كان مصاباً بمرض خلقي أو اختالالت جسدیة. یسمى ذلك 
 بالفحص قبل الوالدة. 

 
 :ھناك فحصان

 
 الفحص قبل الوالدة للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو، و .1
 .)20الفحص للكشف عن اختالالت جسدیة (تخطیط الصدى في األسبوع  .2

 
أنت التي تقررین بنفسك ما إذا كنت تریدین إجراء ھذین الفحصین. تقرئین في ھذا المنشور المزید على الفحص قبل الوالدة للكشف 

 .عن متالزمة داون وإدوارد وباتو
 

 .20ھناك منشور آخر حول تخطیط الصدى في األسبوع 
 

مالً بجنین یصاب بمتالزمة داون وإدوارد وباتو. یجرى ھذا یمكن لك طلب الفحص للكشف عما إذا كان من الممكن أن تكوني حا
الفحص في مرحلة مبكرة من الحمل. یسألك مقدم رعایة التولید عند الزیارة األولى ھل تریدین مزیداً من المعلومات حول الفحص 

 .للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو
 

الفحص، لن یحیطك مقدم رعایة التولید علماً بأي شيء حول الفحص. في ھذه الحالة إذا كنت ال تریدین أیة معلومات حول ھذا 
 .تختارین عدم فحص الطفل للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو

 
إذا كنت تریدین معرفة المزید حولھ، ستجرى معك محادثة شاملة حول الفحص قبل الوالدة. یسمى ذلك بمحادثة االستشارة. تختارین 

ه المحادثة ما إن كنت تریدین إجراء ھذا الفحص. یتحدث مقدم رعایة التولید خالل المحادثة كذلك عن تخطیط الصدى في بعد ھذ
 .20األسبوع 

 
 أین تجدین مزیداً من المعلومات؟

 
على  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl ستحصلین في المحادثة على معلومات كثیرة. ننصحك بمراجعة موقع

 .رنت قبل المحادثةاإلنت
 .وفي حالة عدم فھم شيء ما یمكن طرح األسئلة حولھ خالل المحادثة

 
 .لك أن تشاھدي فیلماً توضیحیاً حول الفحص في ھذا الموقع
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 األمراض  .2
 

 ما ھي متالزمة داون؟
بون بمتالزمة داون من یخلق الطفل وھو مصاب بمتالزمة داون. إن متالزمة داون مرض ال عالج لھ. یعاني األشخاص المصا

 .إعاقة ذھنیة وكثیراً ما یختلفون في المظھر كذلك. ال یمكن التنبؤ بخطورة اإلعاقة
 

إن المصابین بمتالزمة داون لھم صبغیة (كروموسوم) إضافیة. تتواجد الكروموسومات في كافة خالیا جسمنا وتحتوي على 
 .ومي (راجع أسفلھ)خصائصنا الوراثیة. إن متالزمة داون ھي انحراف كروموس

 
 التطور

ینمو األطفال المصابون بمتالزمة داون بشكل أبطأ وأقل جودة من المتوسط. یختلف ذلك من طفل آلخر. ال یمكن التنبؤ بكیفیة تطور 
مختلفة  الطفل. من الجید تحفیز الطفل ابتداء من الوالدة. فكثیًرا ما یتطور بصورة أفضل لھذا السبب. یمكن لآلباء استخدام برامج

 .تساعد الطفل في تطوره
 

 .إن المصابین بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو لھم صبغیة (كروموسوم) إضافیة
یحدد ھذا الحامض النووي كیف  .DNA توجد الكروموسومات في جمیع خالیا جسمنا. تتكون الكروموسومات من الحامض النووي

 زوجاً من الكروموسومات.  23جد في كل خلیة یكون مظھر الجسم وكیف یعمل كل شيء في الجسم. تو
 

 :أما المصابین بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو فلھم في كل خلیة كروموسوم إضافي •
) ثالثة كروموسومات بدالً من 21َمن یصاب بمتالزمة داون لھ بالنسبة إلى كروموسوم واحد (على وجھ الدقة: كروموسوم 

 .21تسمى متالزمة داون أیضاً بمتالزمة تثلث الصبغي كروموسومین في كل خلیة. 
) ثالثة كروموسومات 18الطفل المصاب بمتالزمة إدوارد لھ بالنسبة إلى كروموسوم واحد (على وجھ الدقة: كروموسوم  •

  .18بدالً من كروموسومین في كل خلیة. تسمى متالزمة إدوارد أیضاً بمتالزمة تثلث الصبغي 
) ثالثة كروموسومات 13بمتالزمة باتو لھ بالنسبة إلى كروموسوم واحد (على وجھ الدقة: كروموسوم الطفل المصاب  •

 .13بدالً من كروموسومین في كل خلیة. تسمى متالزمة باتو أیضاً بمتالزمة تثلث الصبغي 
 إذا أردت معرفة ما ھو احتمال اإلصابة بمتالزمة داون وإدوارد وباتو، یرجى مراجعة

www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. 
 

یتربى األطفال الصغار في األسرة كالعادي. في األغلب یمكن لھم الذھاب إلى دار الحضانة العادیة. أحیاناً یحتاجون إلى مركز 
ة نھاري خاص. تذھب أغلبیة األطفال المصابین بمتالزمة داون إلى المدرسة االبتدائیة العادیة في أول األمر. وتذھب مجموع

 .صغیرة منھم إلى مدارس التعلیم الخاص. یتعلم األطفال في التعلیم العادي الكالم والقراءة بصفة أكثر في المتوسط
 

بعد مرحلة المدرسة االبتدائیة تذھب أغلبیة األطفال إلى مدارس التعلیم الخاص الثانویة. ویذھب الفرد إلى مركز نھاري. یالحظ 
ة داون أنھم ال یستطیعون االلتحاق باآلخرین تماماً. في ھذه الحالة قد یكونون غیر واثقین بنفسھم بعض المراھقین المصابین بمتالزم

 .وخجولین وانطوائیین. أحیاناً یردون الفعل لھذا السبب بشكل یختلف عن المتوقع
 

المصابین بمتالزمة داون  سنة تقریباً. یسكن جزء من 30یسكن نصف الكبار المصابین بمتالزمة داون في بیت األسرة إلى غایة 
یعیش األشخاص المصابون بمتالزمة داون  .في األغلب یسكنون في مشاریع سكنى خاصة بمجموعات صغیرة .مستقالً تحت إشراف

 .سنة في المتوسط. یحتاج اِألشخاص المصابون بمتالزمة داون طول حیاتھم إلى التوجیھ والدعم من قبل والدیھم واألھل القریب 60
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 یقول اآلباء واإلخوة أو األخوات؟ماذا 
) 10من كل  8یقول جمیع اآلباء تقریباً إنھم یحبون طفلھم المصاب بمتالزمة داون كثیراً. كما أنھم یفتخرون بھ. یشعر أغلبیة اآلباء (

خوات. یقولون إنھم بأنھم أصبحوا ینظرون إلى الحیاة بصفة أكثر إیجابیة بسبب طفلھم. وینطبق ذلك أیضاً على أغلبیة اإلخوة واأل
یریدون البقاء على ارتباط بحیاة أخیھم البالغ أو أختھم البالغة. ھناك أیضاً عائالت تواجھ مشاكل. كثیراً ما یصعب علیھم التعامل 

 .معھا
 

 ./www.downsyndroom.nl/home/levensloop/kwaliteit-van-leven تجدین مزیداً من المعلومات حول ذلك في
 

 الصحة
ال وفاة الطفل المصاب بمتالزمة داون خالل فترة الحمل ھو أكبر من المتوسط. یولد تقریباً نصف األطفال المصابین إن احتم

بمتالزمة داون بمرض قلبي. یختفي ذلك من تلقاء نفسھ في نصف الحاالت. وفي نصف الحاالت اآلخر یمكن معالجتھ بواسطة عملیة 
 .عانون منھ بعد ذلك مرة أخرىجراحیة تقریباً دائماً. وفي األغلب ال ی

 .یحصل أن یعاني األطفال المصابون بمتالزمة داون من اختالل في المعدة واألمعاء. یمكن أن یقام بعملیة جراحیة لھذا السبب كذلك
 

االلتھابات. إن األطفال المصابون بمتالزمة داون ھم أكثر عرضة لمشاكل في الجھاز التنفسي والسمع والعینین والكالم والمناعة ضد 
تختلف خطورة المشاكل الصحیة من شخص آلخر. یصاب الكبار المصابون بمتالزمة داون أكثر من غیرھم وفي سن أصغر من 

 .المتوسط بنوع من الخرف (مرض الزھایمر)
 

 الدعم
 خاصة بمتالزمة داونیمكن لألطفال والشباب المصابین بمتالزمة داون وآلبائھم أن یحصل على دعم طبیب األطفال أو عیادة 

downpoli أو فریق طبي خاص بمتالزمة داون downteam.  یتكون الفریق الطبي الخاص بمتالزمة داون من طبیب األطفال
وأخصائي تقویم النطق وأخصائي العالج الطبیعي ومساعد اجتماعي من بین غیرھم. یمكن للكبار المصابین بمتالزمة داون أن 

ً یلتجئوا إلى طبیب خاص با وطبیب األسرة والعیادة الخاصة بمتالزمة داون والفریق الطبي الخاص بمتالزمة  (AVG) لمعوقین ذھنیا
 .داون

 
یعوض التأمین الصحي عن الرعایة الطبیة الخاصة باألطفال المصابین بمتالزمة داون وعند الحاجة عن وسائلھم. كما أنھ توجد 

 .أنواع مختلفة من الترتیبات المالیة لآلباء
 

 ما ھي متالزمة إدوارد؟
إن متالزمة إدوارد ھي مرض خلقي خطیر جداً. ینتشر بشكل أقل بكثیر من متالزمة داون. تتوفى أغلبیة األطفال المصابین 

بمتالزمة إدوارد خالل الحمل أو بعد الوالدة بقلیل. كثیراً ما یتأخر األطفال في النمو حتى قبل الوالدة. إذا ولد األطفال المصابون 
 .متالزمة إدوارد حیاً فلھم وزن منخفض عند الوالدة. لھم صحة ضعیفة جداً وفي األغلب یتوفون خالل السنة األولى بعد الوالدةب
 

أطفال بمرض قلبي خطیر. كما  10من كل  9یعاني األطفال المصابون بمتالزمة إدوارد من إعاقة ذھنیة خطیرة جداً. یصاب حوالي 
ن مشاكل في األعضاء األخرى مثل الكلى واألمعاء. باإلضافة إلى ذلك من الممكن أن یعاني األطفال من أن ھناك في كثیر من األحیا

بطن مفتوح أو رتق مریئي. قد یكون للطفل وجھ صغیر مع جمجمة كبیرة. المشاكل الصحیة ھي دائماً خطیرة. ولكن نوع المشاكل 
 .یختلف من طفل آلخر (وكذلك خطورتھا)

 
 اتو؟ما ھي متالزمة ب

إن متالزمة باتو ھي مرض خلقي خطیر جداً. ینتشر بشكل أقل بكثیر من متالزمة داون. تتوفى أغلبیة األطفال المصابین بمتالزمة 
 باتو خالل الحمل أو بعد الوالدة بقلیل. كثیراً ما یتأخر األطفال في النمو حتى قبل الوالدة. األطفال المصابون بمتالزمة باتو الذین 
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 .أحیاء لھم وزن منخفض عند الوالدة. لھم صحة ضعیفة جداً وفي األغلب یتوفون خالل السنة األولى بعد الوالدةیولدون 
 

یعاني األطفال المصابون بمتالزمة باتو من إعاقة ذھنیة خطیرة جداً. في األغلب ھناك مشاكل كبیرة متعلقة بالدماغ والقلب أیضاً. 
ي الكلى واختالالت في قناة المعدة واألمعاء. باإلضافة إلى ذلك تكون لبعض األطفال أصابع كما أنھم أحیاناً یعانون من أمراض ف

الحنك (االنشقاق). المشاكل الصحیة ھي دائماً  –الفك  –إضافیة في الیدین أو القدمین. أو تشوھات في الوجھ، مثال فلح الشفة 
 .خطیرة

 
 .ا)ولكن نوع المشاكل یختلف من طفل آلخر (وكذلك خطورتھ
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 الفحص أو عدم الفحص: األمر لك .3 
 

لیس من اإللزامي أن تجري الفحص للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو. أنت تختارین بنفسك ما إذا أردت القیام بھ. كما أنك 
 .تقررین بنفسك إلى أیة درجة تریدین فحص الطفل. یمكن لك أن تتوقفي عن الفحص في أیة لحظة تشائین

 
 المساعدة في االختیار

قائمة أسئلة قد تساعدك في تحدید مشاعرك وأفكارك. تجدین  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl تجدین في موقع
ھناك أیضاً نصائح للمحادثة حول ھذا الموضوع مع شریك حیاتك أو آخرین. تساعدك المحادثة مع المولدة أو طبیب األمراض 

 .تیارالنسائیة أیضاً في االخ
 

من الممكن أن یكون لدیك احتمال أكبر، مثال ألنھ سبق لك أن أنجبت طفالً مصاباً بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. في ھذه الحالة 
یمكن إجراء محادثة معك في مركز التشخیص قبل الوالدة، وھو قسم في المستشفى. ستتلقین من خاللھا معلومات شاملة حول 

 اإلمكانیات.
 

 ما ھو تأثیر النتیجة المحتمل علیك؟
فلم یعثر خالل الفحص على ما یدل على أمراض. أو عثر على مرض ال یؤدي إال إلى مشاكل قلیلة في الحیاة الیومیة.  :تُطمئنك 

 .حتى ولو كانت النتیجة جیدة فمن الممكن أن یصاب طفلك بمرض. فالفحص ال یكشف عن كل األمراض
 
 .فتشیر النتیجة إلى أن طفلك قد یصاب بمرض. یُحتاج إلى فحص الحق للتأكد منھ قلقةصبحین مت
 
فیمكن أن یثبت الفحص الالحق أنك حامل بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو.  :من الممكن أن تواجھي خیارات صعبة 

وماتھ). قد یضعك ذلك أمام خیارات صعبة. في ھذه كما أنھ من الممكن أن تكوني حامال بطفل مصاب باختالل آخر (في كروموس
 .الحالة یجب التفكیر فیما تریدین فعلھ

 
 أسئلة قد تساعد في اتخاذ القرار •

 ھل تریدین أن تعرفي خالل الحمل ما إذا أصاب طفلك بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟ أو تفضلین االنتظار؟ 
  كم تریدین أن تعرفي عن طفلك قبل الوالدة؟ •
لنفترض أن تحصلي على نتیجة سیئة تعرفین منھا أن طفلك قد أصاب بمرض. ھل تریدین في ھذه الحالة إجراء فحص  •

  .الحق للتأكد منھ أو ال؟ یمكن أیضاً أال تفعلي أي شيء وتستمري في الحمل. أنت التي تقررین ذلك بنفسك
لى احتمال ضعیف في إسقاط الجنین. ما ھو یؤدي الفحص الالحق (فحص النسیج المشیمائي أو فحص سائل السلى) إ •

 موقفك من ھذین الفحصین؟
 إذا تبین من الفحص الالحق أن طفلك فعالً مصاب بمرض فكیف یمكن لك االستعداد لذلك؟ •
 ما ھو موقفك من العیش مع طفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟ •
 الطفل مصاباً بمرض؟ما ھو موقفك من وضع الحد للحمل المحتمل إذا كان  •
 إذا تبین من الفحص أن طفلك مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو، فماذا تفعلین؟ •
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 محادثة شاملة: االستشارة  .4
 

إذا قلت لمقدم رعایة التولید عند الزیارة األولى إنك تریدین المزید من المعلومات حول الفحص للكشف عن متالزمة داون وإدوارد 
فسیجرى مقدم رعایة التولید معك محادثة شاملة حول الفحص. كما أنھ یمكن طرح أسئلتك إلیھا (إلیھ). یسمى ذلك  وباتو ین،

 .باالستشارة. ویسمى َمن یجري معك ھذه المحادثة بالمستشار
 

 أحضري بشخص آخر
ثة. فكري على سبیل المثال في فیسمع شخصان أكثر من شخص واحد. لھذا فمن المفضل أن تحضري بشخص آخر إلى المحاد

 .شریك حیاتك أو صدیقة لك أو أحد والدیك. ال تحضري بأطفال. في ھذه الحالة یمكن التحدث بھدوء
 

 .تقررین بعد االستشارة في المشاركة في الفحص أم ال
 .یمكن للمولدة أو طبیب األمراض النسائیة أن تساعدك في االختیار

فیما إذا أردت الفحص، یمكن المحادثة عنھ مع مقدم رعایة التولید من جدید. قد تؤدي مثل ھذه إذا كنت تترددین بعد المحادثة 
المحادثة إلى المزید من الوضوح. بعد المحادثة الشاملة (االستشارة) تقررین ما إن كنت تریدین إجراء الفحص للكشف عن متالزمة 

 .داون وإدوارد وباتو أم ال
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 ینالفحص: خیار بین اختبار .5
 

أو اختبار NIPT  في حالة قرار أن یجرى الفحص للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو، فلك االختیار بین اختبارین: فحص
 .التولیفة

 
 ؟NIPT ما ھو فحص

یتم أخذ عینة من دم المرأة الحامل ثم یتم فحصھا. یفحص المختبر الدم. إذا تبین من الفحص أن الطفل قد  NIPT عند إجراء فحص
منذ  NIPT یصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو، فمن الضروري إجراء فحص الحق للتأكد منھ. من الممكن إجراء فحص

 .من الحمل 11األسبوع 
 

 بحث علمي
). في ھذه الحالة توافقین على أن یستخدم TRIDENT-2في ھولندا فقط إذا شاركت في بحث علمي ( NIPTیمكن اختیار فحص 

لقراءة المزید عن الدراسة  www.meerovernipt.nlراجعي موقع  الباحثون بیاناتك. سوف توقعین استئمارة موافقة خاصة بذلك.
 العلمیة وعن ماذا سیحدث ببیاناتك.

 
 NIPT استنتاجات إضافیة من فحص

اتو. أطلقنا علیھ اسم االستنتاجات یمكنك أیضاً اختیار معرفة اختالالت كروموسومیة أخرى غیر متالزمة داون أو إدوارد أو ب
اإلضافیة. ال یعثر المختبر إال على اختالالت كبیرة في الكروموسومات، یعني ال یعثر على االختالالت الصغیرة. لتجنب سوء 

التفاھم: ال تتعلق الخطورة بمجرد حجم االختالل. في األغلب یؤدي أي اختالل في الكروموسومات إلى عواقب خطیرة. من 
امرأة یخترن  1.000روري إجراء فحص الحق في حالة وجود استنتاج إضافي لمعرفة ما معناه بالنسبة للطفل أو لك. من كل الض

 .نساء بوجود استنتاج إضافي 4یتم إخبار حوالي NIPT  إجراء فحص
 

تاجات واالستنNIPT  للمزید من المعلومات حول فحص www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl راجعي موقع
 .سیُسألك بعد ذلك عما إن كنت تریدین االطالع على االستنتاجات اإلضافیة المحتملة كذلكNIPT  اإلضافیة. إذا اخترت إجراء فحص

 
 ما ھو اختبار التولیفة؟

 :یجمع اختبار التولیفة بین فحصین
 

 .. یفحص المختبر الدم14و 9فحص دم المرأة الحامل في مرحلة الحمل ما بین األسبوع  .1
. لكل طفل طبقة رطوبة 14و 11قیاس الطیة القفویة للطفل عن طریق تخطیط الصدى في مرحلة الحمل ما بین األسبوع  .2

رقیقة تحت الجلد في الرقبة: الطیة القفویة. كلما كانت الطیة القفویة أسمك، كلما زاد االحتمال في إصابة الطفل بمتالزمة 
 .داون أو إدوارد أو باتو

 
 توأمینالفحص في حالة 

. تحققي من ذلك جیداً عند المولدة أو NIPTإذا كنت حامل بتوأمین، لك أن تختاري إجراء اختبار التولیفة وفي بعض األحیان فحص 
 طبیب األمراض النسائیة.
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 ما ھو الدور الذي یلعبھ سن الحامل؟
امرأة  10.000امرأة من كل  19سبیل المثال تحمل یزید احتمال إصابة الطفل بمتالزمة داون مع تقدم المرأة الحامل في السن. على 

سنة طفالً مصاباً  40امرأة حامل في عمر  10.000امرأة من كل  155سنة طفالً مصاباً بمتالزمة داون. وتحمل  30حامل في عمر 
 سن.بمتالزمة داون. كما أن احتمال إصابة الطفل بمتالزمة إدوارد أو باتو یزید مع تقدم المرأة الحامل في ال

 
 كشف بالفروق

إذا قررت أن تریدي إجراء الفحص للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو ولكنھ یصعب علیك االختیار بین االختبارین، یرجى 
یكشف عن عدد من األطفال NIPT  من أجل مقارنة أولى. أظھرت الدراسات أن فحص 15مراجعة الجدول الموجود في الصفحة 

بمتالزمة داون وإدوارد وباتو یتجاوز العدد الذي یكشف اختبار التولیفة عنھ وأیضاً أن نتیجتھ صحیحة بشكل أكثر من المصابین 
 .اختبار التولیفة. یعني ذلك أن عدد النساء الحامالت اللواتي یتم إحالتھن من أجل إجراء فحص الحق بدون أساس ھو أقل

 
 .ن تشرحھ لك بالتفاصیلیمكن للمولدة أو طبیب األمراض النسائیة أ

 
 NIPT مقارنة بین اختبار التولیفة وفحص

 NIPT فحص اختبار التولیفة 
 كیف یتم إجراء االختبار؟

 
فحص الدم لدى المرأة الحامل وقیاس 

الطیة القفویة للطفل عن طریق تخطیط 
 .الصدى

 .فحص الدم لدى المرأة الحامل

 ھل ھذا االختبار دراسة علمیة؟
 

استخدام االختبار في ھولندا منذ ال فیتم 
 .بعض الوقت

یجب  نعم، ھذا اختبار جدید في ھولندا.
أن تمنحي اإلذن باستخدام بیاناتك من 

أجل الدراسة العلمیة. راجعي أیًضا 
www.meerovernipt.nl. 

 متى یمكن إجراء االختبار؟
 

وقیاس  14و 9فحص الدم بین األسبوع 
من  14و 11األسبوع الطیة القفویة بین 

 .الحمل

 من الحمل. 11ابتداء من األسبوع 

كم یستغرق من الوقت حتى حصولي 
  على النتیجة؟

یختلف ذلك من مركز تخطیط الصدى 
آلخر. إذا تم أخذ عینة الدم قبل إجراء 
تخطیط الصدى بأسبوع أو أسبوعین، 
تتلقین النتیجة في یوم إجراء تخطیط 

ذا تم أخذ الصدى في أغلب األحوال. إ
عینة الدم بعد ذلك، تتلقین النتیجة بعد 

 .إجراء تخطیط الصدى بأیام قلیلة

 أیام عمل. 10خالل 

ھل یمكن لي اختیار االطالع على 
 االستنتاجات اإلضافیة المحتملة أم ال؟

 

یتم اطالعك على االستنتاجات اإلضافیة 
 .المحتملة دائما

 

اختیار االطالع على  كیمكن ل
 .ت اإلضافیة المحتملةاالستنتاجا

 ما ھي تكالیف االختبار؟
 

€ 176,96 
 

€ 175 
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 ال یعطي الفحص الیقین  .6
 

واختبار التولیفة الیقین. رغم ذلك تكون النتیجة في أغلبیة األحوال مطمئنة: ففي حالة الحصول على  NIPT ال تعطي نتیجة فحص
ھل حصلت على نتیجة سیئة؟  .اختالل. بمعنى أنھ ال یعرض علیك فحص الحقنتیجة جیدة ھناك احتمال ضئیل فقط في وجود أي 

 یمكن أن تختاري إجراء فحص الحق من أجل التأكد من الحالة. للمزید من المعلومات حول مدى یقین النتیجة یرجى مراجعة
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. 

 
 ممن تتلقین النتیجة؟

التولید لك ما ھو معنى النتیجة. إذا اخترت أن تریدي االطالع على االستنتاجات اإلضافیة المحتملة في حالة ستشرح مقدم رعایة 
وفعالً عثر المختبر على استنتاجات إضافیة، ستعطیك النتیجة مقدم رعایة التولید الخاصة بك. من الممكن أیضاً  NIPT إجراء فحص

 .ز التشخیص قبل الوالدة أو عیادة علم الوراثة السریریة التابعة إلى مستشفى جامعیةأن یتصل بك ھاتفیاً أخصائي منتسب إلى مرك
 

 متى تتلقین النتیجة؟
یتوقف وقت الحصول على النتیجة على الفحص نفسھ ویختلف من مولدة إلى أخرى ومن طبیب األمراض النسائیة و/أو مستشفى إلى 

 .آخر. سیتم إعالمك بذلك قبل الفحص
 

 ؟NIPT جة فحصما معنى نتی
 .غیر شاذة، فال حاجة إلى فحص الحقNIPT  إذا كانت نتیجة فحص

 .في حالة الحصول على نتیجة شاذة یُحتاج إلى فحص الحق للتأكد منھ
 

 ما ھي النتیجة التي یمكن الحصول علیھا؟
 

 .النتیجة غیر شاذة
من  1بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. تحمل  إن ھذه النتیجة صحیحة تقریباً دائماً. االحتمال ضئیل أن تكوني حامالً 

امرأة حامل قد حصلن على ھذه النتیجة طفالً مصاباً بإحدى المتالزمات رغم ھذه النتیجة. وال حاجة إلى فحص الحق.  1.000كل 
 .ستعطیك النتیجة مقدم رعایة التولید الخاصة بك

 
 .ي حامالً بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتولقد حصلت على نتیجة شاذة ومن الممكن أن تكون

 .ستعطیك ھذه النتیجة المولدة أو طبیب األمراض النسائیة. ال یمكن التأكد من الحال إال عن طریق إجراء فحص الحق
 

 .امرأة یحصلن على ھذه النتیجة فعالً طفال مصاباً بمتالزمة داون 100من كل  90تحمل حوالي  •
 .امرأة حصلن على نتیجة شاذة 100على التوالي من كل  50و 90بالنسبة إلى متالزمة إدوارد وباتو على  ینطبق ذلك •
 

 .إذا فكرت في وضع حد للحمل، یُحتاج أوالً إلى فحص الحق للتأكد منھ
 

 .تم العثور على استنتاج إضافي
و لطفلك. سوف تتلقین دعوة إلجراء محادثة في عیادة یتم االتصال بك ھاتفیا لتوضیح ما ُعثر علیھ وما معنى ذلك المحتمل لك أ

دین بالمزید من المعلومات حول االستنتاج اإلضافي  خاصة بعلم الوراثة السریریة تابعة لمستشفى جامعیة. في ھذه المحادثة ستزوَّ
 .وما ھي اإلمكانیات. یُحتاج إلى فحص الحق للتأكد منھ
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 .لم یتم العثور على استنتاج إضافي
یُذكر في رسالة النتیجة أنھ ال توجد استنتاجات إضافیة یجب اإلخبار بھا. في ھذه الحالة ال حاجة إلى فحص الحق ولكن انتبھي: ال 

 .عن كل االختالالت الكروموسومیة الممكنة. لذلك فما یزال ھناك احتمال صغیر في إصابة طفلك بمرض ما NIPT یكشف فحص
 

 ة؟ما معنى نتیجة اختبار التولیف
 .یحصي اختبار التولیفة االحتمال في إصابة طفلك بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. لھذا فال یعطي الیقین

 
 ما ھي النتیجة التي یمكن الحصول علیھا؟

 
 .لدیك زیادة في احتمال حمل طفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو

) أن تكوني حامالً بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. 50من  1أو أكثر (مثال  200من  1معنى ذلك أن ھناك احتمال 
 .من أجل التأكد من الحالة یمكن أن تختاري إجراء فحص الحق

 
 .لیست لدیك زیادة في احتمال حمل طفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو

). ال یعرض علیك 1000من  1(مثال  200من  1أو باتو أقل من معنى ذلك أن االحتمال في إصابة الطفل بمتالزمة داون أو إدوارد 
 .فحص الحق. تشیر نتیجة اختبار التولیفة إلى مدى االحتمال ولكنھ ال یعطي الیقین

 .وبالتالي ھناك احتمال صغیر في إصابة الطفل بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو رغم ذلك
 

 .ھناك ما یدل على وجود اختالل أو مرض آخر
ملم أو أكثر سیعرض علیك دائماً إجراء فحص مكمل شامل عن طریق تخطیط الصدى. فال تظھر الطیة  3,5ا كانت الطیة القفویة إذ

القفویة السمیكة عند األطفال المصابین بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو فقط، بل من الممكن أن تدل كذلك على اختالالت أخرى في 
سدیة لدى الطفل مثال أمراض القلب. أحیاناً ال یمكن إثبات سبب سماكة الطیة القفویة ویولد الطفل الكروموسومات وعلى أمراض ج

 .بدون مرض
 

من الممكن أن یعثر أخصائي تخطیط الصدى بمناسبة تخطیط الصدى على اختالالت أخرى لدى الطفل (استنتاجات اضافیة). في 
عدام الذرعان أو األرجل أو الدماغ. إذا اخترت إجراء اختبار التولیفة سیتم اطالعك ھذه الحالة یتعلق األمر باختالالت كبیرة مثال ان

 ً  .على االستنتاجات اإلضافیة المحتملة دائما
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 الفحص الالحق أو عدم الفحص الالحق؟  .7
 

التوجھ بأسئلتك إلى المولدة أو إذا كان ھناك ما یدل على أن تكوني حامالً بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو، یمكن دائماً 
طبیب األمراض النسائیة أو طلب الدعم منھا. لك أن تقرري في حالة الحصول على نتیجة سیئة أال تفعلي شیئا وتكملي الحمل. كما 

یجب اختیار إجراء فحص الحق للتأكد منھ (أكثر). إذا كنت تفكرین في وضع حد للحمل في المستشفى،  -إذا أردت  -أنھ یمكن لك 
 .علیك دائماً إجراء الفحص الالحق أوالً 

 
 أنت تقررین بنفسك

إذا أردت المزید من المعلومات حول الفحص الالحق، ستجرى معك محادثة في مركز التشخیص قبل الوالدة. وتتخذین القرار بعد 
المعروض علیك مثالً بنوع االختبار األول الذي ذلك. یجوز لك أیضاً قرار أال تریدي الفحص الالحق. یتعلق نوع الفحص الالحق 

 .أجریتھ
 

 ؟NIPTھل كان االختبار األول فحص
عن نتیجة شاذة، یمكن أن یكون الفحص الالحق فحص النسیج المشیمائي أو فحص سائل السلى. عن طریق  NIPT إذا أسفر فحص

بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو أم ال. ھناك جانب  إجراء فحص النسیج المشیمائي أو فحص سائل السلى یُتأكد من إصابة طفلك
امرأة یخضعن  1000سلبي لھذین الفحصین وھو احتمال صغیر في إسقاط الجنین بسبب الفحص. یحدث ذلك لدى امرأتین من كل 

 .امرأة ال یؤدي الفحص إلى إسقاط الجنین بسبب الفحص 998لھذا الفحص؛ ولدى 
 

 .من الحمل 11ي تؤخذ عینة من نسیج المشیمة لفحصھا. من الممكن إجراؤه منذ األسبوع إذا أجري فحص النسیج المشیمائ •
من  15إذا أجري فحص سائل السلى تؤخذ عینة من سائل السلى (ماء الرأس) لفحصھا. من الممكن إجراؤه منذ األسبوع  •

 .الحمل

 .www.erfelijkheid.nl فحص سائل السلى، فراجعيإذا كنت تریدین المزید من المعلومات حول فحص النسیج المشیمائي أو 
 

 ھل كان االختبار األول اختبار التولیفة؟
إذا تبین من اختبار التولیفة أن لدیك زیادة في احتمال حمل طفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو، یمكن لك اختیار إجراء 

عن نتیجة شاذة فاألرجح  NIPT مشیمائي). إذا لم یسفر فحصأو فحص باضع (فحص سائل السلى أو فحص النسیج ال NIPT فحص
أنك غیر حامل بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. لن یُجرى لِك فحص سائل السلى وال فحص النسیج المشیمائي. إذا 

 .ئي للتأكد منھعن نتیجة شاذة لك أن تختاري حینئذ إجراء فحص سائل السلى أو فحص النسیج المشیما NIPT أسفر فحص
 

 نتیجة الفحص الالحق
 یخبرك االختصاصي الطبي بنتیجة الفحص الالحق. من الممكن أن یتبین

من الفحص الالحق أن حالة طفلك جیدة. ولكن ھناك أیضاً احتمال أن یشیر الفحص إلى أن تكوني حامالً بطفل مصاب بمتالزمة 
لشعور بالحزن أو القلق، وفي أغلب الظن لدیك أسئلة كثیرة. لھذا ستجرین بعد داون أو إدوارد أو باتو. لقد یؤدي ھذا الخبر إلى ا

النتیجة بمدة قصیرة محادثة شاملة مع أحد االختصاصیین الطبیین أو أكثر منھم، مثال طبیب األمراض النسائیة أو اختصاصي 
 .ع االختالل أو المرض المعثور علیھالوراثة السریري أو طبیب األطفال. یختلف الحاضرون من حال آلخر. یتعلق ذلك بنو

 
 دعم شامل

یمكن دائًما االعتماد على الدعم المناسب. تتحدثین مع طبیب األمراض النسائیة و/أو طبیب األطفال و/أو اختصاصي الوراثة 
ا ھي عواقب السریري عن النتیجة والمرض أو االختالل الذي یصاب الطفل بھ. سوف تسمعین أیًضا كیف قد تكون حیاة الطفل وم

 االختالل وما إذا كان العالج ممكنًا. تمنحكما أنت وشریك حیاتك بطبیعة الحال الفرصة والوقت لطرح األسئلة. فمن المھم أن تتوفر 
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لك كل األجوبة التي تریدینھا. باإلضافة إلى ذلك تتلقین معلومات حول أین یمكن التوجھ إلیھ لالستعالم عن المرض أو االختالل الذي 
 .أھم المنظمات والمواقع على اإلنترنت 24یصاب الطفل بھ. تجدین في الصفحة 

 
 المساعدة في تحدید ماذا ستفعلین بالنتیجة

یتبع ذلك في األغلب خیاٌر صعب: علیك أن تحددي ماذا ستفعلین بالنتیجة. بطبیعة الحال سیساعدك في ذلك الخبراء العاملون لدى 
 .مركز التشخیص قبل الوالدة

 
لك أن تختاري إكمال الحمل. تستطیعین في األشھر القادمة االستعداد لوالدة طفل یصاب باختالل أو مرض. كما أنھ لدیك  •

الوقت لتنسیق الرعایة خالل الحمل أو الوالدة مع االختالل أو المرض المعثور علیھ. ھناك بعض االختالالت التي یمكن 
 .معالجتھا فعالً خالل الحمل

تالالت خطیرة إلى درجة أن قد یتوفى الطفل قبل الوالدة أو خاللھا. في ھذه الحالة ستدمعك المولدة أو ھناك أیضاً اخ •
 .طبیب األمراض النسائیة بعنایة جیدة

لقد یكون من الصعب قرار ما یجب القیام بھ إذا أصاب الجنین باختالل. على سبیل المثال یمكن التفكیر في وضع حد  •
فة أسئلتك إلى المولدة، طبیب األمراض النسائیة، طبیب األطفال و/أو اختصاصي الوراثة للحمل. یمكن التوجھ بكا

السریري لیساعدوك في اتخاذ القرار المناسب لك. باإلضافة إلى ذلك تعرض علیك اإلمكانیة للتحدث مع خبراء آخرین، 
 .من الحمل كأقصى حد 24إلى األسبوع مثال المساعد االجتماعي. إذا اخترت وضع حد للحمل فمن الممكن أن یقام بذلك 

 
 مھما كانت النتیجة: تحدثي عنھا مع شریك حیاتك أو المولدة أو طبیب األمراض النسائیة أو طبیب األسرة.
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 ما الذي یجب معرفتھ غیر ذلك .8
 

 تكالیف الفحص قبل الوالدة والتعویضات
 

 تكالیف المحادثة الشاملة (االستشارة)
تكالیف المحادثة الشاملة (االستشارة) مع المولدة أو طبیب األمراض النسائیة حول إمكانیة إجراء الفحص یدفع التأمین الصحي 

للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو. ال یؤدي ذلك إلى تغیرات في مقدار المسؤولیة الشخصیة من التأمین الصحي. لھذا فال 
 .تدفعین أي شيء

 
 تكالیف الفحص

 NIPT (لدى جنین فردي) وفي حالة إجراء فحص -,177 €علیك أن تدفعي الفحوص بنفسك. تبلغ تكالیف اختبار التولیفة حوالي 
 .175 €تدفعین حوالي 

 
 تكالیف الفحص في حالة الزیادة في االحتمال

ن أو إدوارد أو باتو (راجعي الصفحة إذا كانت لدیك زیادة في االحتمال، مثال ألنھ سبق لك أن أنجبت طفالً مصاباً بمتالزمة داو
فسیدفع التأمین الصحي المحادثة لدى مركز التشخیص قبل الوالدة وأیضاً االختبار. من الممكن أن یؤثر ذلك على المسؤولیة  )،10

 .تحققي من ذلك لدى شركة التأمین الصحي .الشخصیة
 

 تكالیف الفحص الالحق والتعویضات
سیئة، یمكن أن تختاري إجراء فحص الحق. یغطي التأمین الصحي األساسي  NIPT التولیفة أو فحصإذا كانت نتیجة اختبار 

التكالیف المتعلقة بذلك. من الممكن أن یؤثر ذلك على المسؤولیة الشخصیة. تحققي من ذلك لدى شركة التأمین الصحي. كما أن 
 .بالمزید من المعلومات حول ذلكاألخصائي التابع لمركز التشخیص قبل الوالدة یستطیع أن یزودك 

 
 قد تتغیر التكالیف والتعویضات فیما بعد

 :قد تتغیر التكالیف والتعویضات الموصوفة أعاله فیما بعد. للحصول على أحدث المعلومات حول التكالیف راجعي
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/kosten. 

 
 یُحتاج إلى اتفاقیة

اتفاقیة مع مركز إقلیمي خاص بالفحص قبل الوالدة من أجل إجراء المحادثة الشاملة وإجراء الفحص قبل  یحتاج مقدم الرعایة إلى
على اإلنترنت لمعرفة من ھم مقدمو  www.peridos.nl/zoek-zorgverlener الوالدة. استعلمي عنھ مسبقاً وراجعي موقع

 .التفاقیةرعایة التولید الموجودون في اإلقلیم والذین لدیھم مثل ھذه ا
 .واستعلمي شركة التأمین كذلك عما إذا كانت لمقدم الرعایة الخاص بك اتفاقیة مع شركة التأمین
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 المزید من المعلومات  .9
 

 اإلنترنت
كل ما ورد في ھذا المنشور ومعلومات إضافیة عالوة على  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl تجدین في موقع

ات في قرار ما إن أردت إجراء الفحص للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو، فقد تساعدك قائمة األسئلة ذلك. إذا واجھت صعوب
 .الموجودة في ذلك الموقع. تجدین ھناك أیضاً نصائح للمحادثة حول ھذا الموضوع مع شریك حیاتك أو آخرین

 
 :الدةھناك مواقع أخرى في اإلنترنت تحتوي على معلومات حول الفحص قبل الو

www.meerovernipt.nl 
 www.erfelijkheid.nl 

 www.deverloskundige.nl 
 www.thuisarts.nl 

 www.degynaecoloog.nl 
 

 نصائح للقراءة
 

. ینتمي 20منشورات حول فحوص أخرى تقام خالل الحمل: بتوفر منشور أخر یتضمن معلومات حول تخطیط الصدى في األسبوع 
تجدین في  .www.rivm.nl/20wekenecho/folder الفحص قبل الوالدة. تجدین ھذا المنشور في موقعھذا الفحص كذلك إلى 

من  12معلومات عامة حول الحمل. كما أنك تجدین ھناك معلومات حول فحص الدم المجرى قبل األسبوع  !Zwanger منشور
أمراض معدیة، من ضمن أشیاء أخرى. تجدین ھذا الحمل. عن طریق ھذا الفحص یتم تحدید فصیلة الدم الخاصة بك والكشف عن 

 .!www.rivm.nl/folderzwanger المنشور في موقع
 

 .أو اطلبي ھذه المنشورات من المولدة أو طبیب األسرة أو طبیب األمراض النسائیة
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 المنظمات والعناوین
 

مصالح األشخاص المصابین بمتالزمة داون إنھا جمعیة لآلباء تخدم  :Stichting Downsyndroom مؤسسة متالزمة داون
وآبائھم. یمكن التوجھ إلیھا للمزید من المعلومات حول متالزمة داون. كما أن ھذه المؤسسة تدعم النساء الحوامل اللواتي تِردن 

زمة داون التحدید بأنفسھن ما إن یتمكّن من العیش مع طفل مصاب بمتالزمة داون. سیحصلن على معلومات حول العیش مع متال
 .حتى یستطعن اتخاذ القرار المناسب لھّن. كما أن المؤسسة تدعم آباء وأمھات األطفال الحدیثي الوالدة المصابین بمتالزمة داون

www.downsyndroom.nl 
 

جمیع المشاكل الطبیة  -(متالزمة داون  "Downsyndroom - Alle medische problemen op een rij" إن الكتاب عنوانھ
 Vanaf de eerste .) یقدم كشفاً بالمشاكل الطبیة التي یعاني منھا األشخاص المصابون بمتالزمة داون كثیراً ما2010لمحة) (في 

levensmaand tot en met de tienerjaren (من الشھر األول من الحیاة إلى سنوات المراھقة) ألفت ھذا الكتاب Marloes 
Vegelinطبیبة األطفال و ،Paulette Mostartالمحررة و ،Lex Winklerطبیب ومدیر؛ تحت تحریر طبي من ، Michel 

Weijermanطبیب األطفال ذي خبرة شاملة في معالجة األطفال المصابین بمتالزمة داون ،.  
Artsen Voor Kinderen  ،(أطباء لألطفال)، أمستردامISBN 987-90-808521-2-9. تم نشر ھذا الكتاب أیضاً بشكل تطبیق: 

‘Downsyndroom – Medisch op weg’  في الطریق طبیاً) وھو متاح من خالل متجر التطبیقات ألجھزة -(متالزمة داون 
iPad و Android. 

 
 :فھي عیادة متفاعلة على اإلنترنت خاصة باألطفال والشباب المصابین بمرض مزمن أو إعاقة مزمنة Cyberpoli أما

www.cyberpoli.nl/downsyndroom 
 

Erfocentrum :ھو المركز الوطني االستعالمي بخصوص الوراثة. 
 www.erfelijkheid.nl ،www.zwangerwijzer.nl .تتوفر ھناك معلومات حول متالزمة داون وإدوارد وباتو

 
VSOP :إن جمعیة منظمات اآلباء والمرضى المتعاونة VSOP  ھي منخرطة في المسائل الوراثیة. تتمثل في رابطة تعاون بین

سنة  40لمدة  VSOP منظمة مرضى وأغلبیتھا خاصة بأمراض ذات طبیعة وراثیة أو خلقیة أو نادرة. تخدم جمعیة 75والي ح
 .مصالحھا المشتركة في مجال المسائل الوراثیة واألخالق والحمل والبحث الطبي البیولوجي ورعایة األمراض النادرة

www.vsop.nl 
 

 .األشخاص المصابین بمتالزمات نادرة جداً لھا صلة بإعاقة ذھنیة و/أو صعوبات في التعلمتربط بین اآلباء و:  VGجمعیة شبكات
www.vgnetwerken.nl 

 
إنھا منظمة مرضى خاصة بآباء األطفال المصابین بأمراض نادرة جداً أو مجھولة، وأیضاً االختالالت الكروموسومیة  :ZON منصة

  .www.ziekteonbekend.nlمثل متالزمة إدوارد وباتو
 

BOSK :ھي جمعیة خاصة بأشخاص ذوي إعاقة حركیة وآبائھم .BOSK.nl  
Hartstichting: للمزید من المعلومات حول اختالالت قلبیة خلقیة: www.hartstichting.nl 

 
Fetusned:  واألذرع أو األرجل ومعالجات ممكنةمعلومات حول اختالالت في العظام: www.fetusned.nl 

 
RIVM (المعھد الحكومي للصحة والبیئة): تقوم بناء على طلب وزارة الصحة العامة والرفاھیة والریاضة (VWS)  وبموافقة فئات

 :المعلومات المھن الطبیة بتنظیم الفحص للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو واالختالالت الجسدیة. للمزید من
www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo  تحت عنوان Organisatie. 

 
المراكز اإلقلیمیة للفحص قبل الوالدة: تحمل المراكز اإلقلیمیة الثمانیة تراخیص لھذا الفحص. إنھا تبرم اتفاقیات مع منفذي الفحص 

 :حول ھذه المراكز اإلقلیمیة في موقعوھي مسؤولة عن ضمان الجودة اإلقلیمي. تجدین المزید من المعلومات 

http://www.ziekteonbekend.nl/
http://www.ziekteonbekend.nl/
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www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo  تحت عنوان Organisatie. 
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 استخدام بیاناتك  .10
 

إذا اخترت إجراء الفحص قبل الوالدة، یدون مقدمو الرعایة بیاناتك في ملف الرعایة الخاص بك. یتم تخزین جزء من البیانات في 
 ھذا من الضروري لیمر فحص ما قبل الوالدة بخیر. یمكن االطالع على البیانات الموجودة في .(Peridos) قاعدة بیانات وطنیة

Peridos (مثال المولدة وطبیب األمراض النسائیة وموظف المختبر والممرض(ة) وأخصائي تخطیط الصدى) فقط لمقدمي الرعایة. 
 

یتكلف المركز اإلقلیمي بأن یكون  .(VWS) امة والرفاھیة والریاضةیوجد في كل إقلیم مركز إقلیمي مرخص من وزارة الصحة الع
تنظیم الفحص ما قبل الوالدة في إقلیمك جیداً. كما أن المركز اإلقلیمي یراقب على أن یؤدي جمیع مقدمي الرعایة مھامھم بطریقة 

ر الفحص كما ینبغي. النظام محمي بشكل جید جیدة. من حین آلخر یتحقق أحد موظفي المركز اإلقلیمي من البیانات لتحدید ما إذا م
 .من أجل المحافظة على خصوصیتك

 
 البحث العلمي

من المھم أن تنوفر أرقام وطنیة متعلقة باستخدام برنامج الفحص وتأثیره من أجل المواصلة بتحسین الفحص قبل الوالدة. على سبیل 
 .فحص ما قبل الوالدة وما ھي نتیجة اختبارات الفحص المختلفةالمثال ندّون ما ھو عدد النساء الحامالت اللواتي یجرین ال

 
 .ال یمكن للباحثین في مثل ھذه التقییمات واإلحصاءات أن یروا من ھي صاحبة البیانات

 
بیاناتك في بعض األحیان تكون البیانات الشخصیة مطلوبة للبحث العلمي. مثال في حالة البحث في طرق جدیدة. إذا كنا نرید استخدام 

 ً  .من أجل ذلك نطلب منك الموافقة مسبقا
 

 االعتراض
ك إذا كنت ال تریدین أن نستخدم بیاناتك للتقییم والبحث العلمي، یرجى إخبار مقدم رعایة التولید بذلك. في ھذه الحالة تتم إزالة بیانات

 .في اإلحصائیاتبعد تاریخ الوالدة المتوقع. سیبقى ھناك ذكر مجھول االسم فقط بحیث یحتسب بك 
 

 المزید من المعلومات
تجدین المزید  .www.peridos.nl یمكن لمقدم رعایة التولید أن تمنحك المزید من المعلومات حول حمایة بیاناتك. أو راجعي موقع

 .www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/privacy من المعلومات حول ھذه المواضیع أیضاً في
 

 TRIDENT-2و TRIDENT-1بحثا 
 www.meerovernipt.nlفستشاركین في بحث علمي. وستستخدم بیاناتك الشخصیة. راجعي موقع  NIPTإذا اخترت فحص 

 للمزید من المعلومات.
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 الكولوفون
 

  تم تطویر محتوي ھذا الكتیب من قبل مجموعة عمل. من بین العاملین في مجموعة العمل ھذه منظمات كل من أطباء األسرة
(NHG)  والمولدات (KNOV) وأطباء األمراض النسائیة (NVOG)  والمراكز اإلقلیمیة الخاصة بالفحص قبل الوالدة، وأخصائیین

، وجمعیة Erfocentrum ومركز (VKGN) ، وأخصائیین الوراثة السریریة(NVK) ، وأطباء األطفال (BEN)تخطیط الصدى
 .©RIVM  ي للصحة والبیئةوالمعھد الحكوم VSOP منظمات اآلباء والمرضى المتعاونة

 
 

یعكس ھذا المنشور الوضع الراھن بناء على المعرفة المتوفرة. إن محرري ھذا المنشور غیر مسؤولین عن معلومات خاطئة أو غیر 
 .صحیحة إن وجدت. یمكن التوجھ إلى المولدة أو طبیب األسرة أو طبیب األمراض النسائیة للحصول على نصیحة شخصیة

 
 

 .www.rivm.nl/down-edwards-patau/folder لمنشور كذلك في موقعتجدین ھذا ا
 
 

یمكن للمولدات وأطباء األمراض النسائیة وأطباء األسرة وأخصائیین تخطیط الصدى ومقدمي رعایة التولید اآلخرین أن یطلبوا نسخاً 
 .www.rivm.nl/pns-folders إضافیة من ھذا المنشور عن طریق موقع

 
RIVM ، 2019مایو/أیار 


