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 ماذا يمكن أن تطلبي فحصه؟

 أنت حامل. يمكن أن تطلبي فحًصا للكشف عما إن كان الطفل  

 أو باختالل جسدي.  .ما بمرض مصابًا بطنك في

 نسمي ذلك بالفحص ما قبل الوالدة.

 

: نوعان من فحوصات ما قبل الوالدة يوجد  

 . NIPTالفحص للكشف عن متالزمة داون ومتالزمة إدوارد ومتالزمة باتو: فحص  .1

وتخطيط الصدى في  13الفحص للكشف عن التشوهات الجسدية: تخطيط الصدى في األسبوع  .2

 .المجلد هذا  حوله يدور ما هو هذا. 20األسبوع 

 

 تقررين بنفسك فيما إذا أردت إجراء هذين الفحصين. 

 

ول الفحص للكشف عن متالزمة داون ومتالزمة إدوارد ومتالزمة باتو. وهناك منشور هذا المنشور يدور ح

 آخر يدور حول الفحص للكشف عن التشوهات الجسدية.

 

 عملية االختيار 

 إذا كنت حامالً، فتذهبين إلى مقدم رعاية التوليد. سيتم سؤالك 

  ومتالزمة داون متالزمة عن للكشف الفحص عن المزيد معرفة تريدين كنت إذا عما

 لديك بعد ذلك خياران:  .األولى الزيارة أثناء باتو ومتالزمة إدوارد

 ال تريدين أية معلومات حول ذلك. لن تتلقى بعد ذلك معلومات وال فحص.  .1

تريدين معلومات حول ذلك. ستجري بعد ذلك محادثة مكثفة حول فحص التشوهات الجسدية   .2

ومتالزمة إدوارد ومتالزمة باتو. تقررين بعد هذه المحادثة ما وفحص الكشف عن متالزمة داون  

 تريدينه:  

 عدم إجراء فحص قبل الوالدة،  •

إجراء فحص الكشف عن التشوهات الجسدية أو فحص الكشف عن متالزمة داون ومتالزمة   •

 إدوارد ومتالزمة باتو أثناء، 

 أو كال الفحصين. •

 

أو طبيب أمراض النساء. يمكن أن يكون أيًضا مقدم رعاية صحية ما نعنيه بمقدم رعاية التوليد عادة المولدة 

 آخر مثل أخصائي تخطيط الصدى أو الممرضة. 

 

 ؟NIPTهل اخترِت إجراء محادثة حول فحص 

مقطع فيديو يشرح يمكنك أيًضا مشاهدة  قبل الذهاب للمحادثة حول الفحص. www.pns.nlفشاهدي موقع 

   .nipt-www.pns.nl/nipt/videoالفحص على هذا الموقع اإللكتروني 

يمكن قراءة معلومات حول ذلك في هذا الموقع. تجدين في هذا الموقع اإللكتروني كذلك فيديو به توضيح  

 لديك أي أسئلة؟ فيمكن طرحها خالل المحادثة. للفحص. هل 

 

 

  

http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/nipt/video-nipt
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 األمراض  

 هو فحص للدم للكشف عن متالزمة داون ومتالزمة إدوارد ومتالزمة باتو NIPTفحص 
 

 متالزمة داون

 

 ما هي متالزمة داون؟

إعاقة متالزمة داون هي مرض يولد به الطفل. وال يشفى منه. يعاني األشخاص المصابون بمتالزمة داون من 

 ذهنية. وغالبا ما يكون مظهرهم مختلف. ال يمكن معرفة خطورة اإلعاقة مسبقًا.

 

 كيف يتطور األطفال المصابون بمتالزمة داون؟ 

يتطور األطفال المصابون بمتالزمة داون بشكل أبطأ وأقل من المتوسط. يختلف ذلك من طفل آلخر. ال يمكن  

تنشيط الطفل المصاب بمتالزمة داون ابتداء من الوالدة. يمكن معرفة كيف سيتطور الطفل مسبقّا. من الجيد 

 للوالدين الحصول على المساعدة لكي يتطور الطفل بشكل جيد.

 

يتربى األطفال الصغار في األسرة. يمكن عادة ما أن يذهبوا إلى دار الحضانة العادية. نادًرا ما يحتاجون إلى 

مركز نهاري خاص. تذهب أغلبية األطفال المصابين بمتالزمة داون إلى المدرسة االبتدائية العادية. وتذهب 

ل الذين يذهبون إلى مدرسة ابتدائية عادية  يتعلم األطفامجموعة صغيرة منهم إلى مدارس التعليم الخاص. 

يذهب ُمعظم األطفال إلى التعليم الخاص أثناء المدرسة االبتدائية أو الكالم والقراءة بشكل أفضل من المتوسط. 

 بعدها. ويذهب بعضهم إلى مركز الرعاية النهارية.

 

 

تذهب أغلبية األطفال إلى مدارس التعليم الثانوي الخاص بعد مرحلة المدرسة االبتدائية. ويذهب عدد قليل  

منهم إلى مركز نهاري. يالحظ بعض المراهقين المصابين بمتالزمة داون أنهم ال يستطيعون االلتحاق 

لذلك يتفاعلون أحياناً بشكل  باآلخرين. يمكن أن يكونوا خجولين وغير واثقين من نفسهم ومنسحبين. ونتيجة

 يختلف عن المتوقع. 

 

ال يزال ربع األشخاص البالغين المصابين بمتالزمة داون يعيشون في منزل أهلهم وهم في سن الثالثين من 

 عمرهم. يعيش الباقون تحت اإلشراف بشكل مستقل. عادة ما يعيشون في مشاريع إسكان لمجموعات صغيرة. 

 

سنة في المتوسط. يحتاج اأِلشخاص المصابون   60ن بمتالزمة داون حتى عمر يعيش األشخاص المصابو

 بمتالزمة داون طول حياتهم إلى التوجيه والمساعدة من قبل والديهم واألهل.

 

ما هو رأي اآلباء واإلخوة؟  
 

فخورون  يقول جميع اآلباء تقريباً إنهم يحبون ابنهم أو ابنتهم المصابون بمتالزمة داون كثيراً. هم أيًضا

بطفلهم. يعتقد ثمانية من كل عشرة والدين أن أطفالهم دعوهم ينظرون إلى الحياة بشكل أكثر إيجابية. تعتقد  

أغلبية األشقاء ذلك أيضاً. يقولون إنهم يريدون االستمرار في المشاركة في حياة أشقائهم فيما بعد. لكن هناك 

امل مع هذه المشاكل. هل تريدين قراءة المزيد؟ أيضاً عائالت تتعرض للمشاكل. يجدون صعوبة في التع

   leven-van-www.downsyndroom.nl/home/levensloop/kwaliteit فراجعي

  

http://www.downsyndroom.nl/home/levensloop/kwaliteit-van-leven


RIVM (NIPT الجراحي غير الوالدة  قبل ما اختبار) 

 21من  4 الصفحة       

 

 المشاكل الصحية لدى أشخاص مصابين بمتالزمة داون  

وفاة الطفل المصاب بمتالزمة داون أثناء الحمل هو أعلى من المتوسط. باإلضافة إلى ذلك فقد يصاب احتمال 

 الطفل المصاب بمتالزمة داون بالمشاكل الصحية التالية:  

يعاني نصفهم تقريبًا من خلل في القلب عند الوالدة. سيختفي هذا من تلقاء نفسه لدى نصف هذه  •

 لعملية جراحية. بعد ذلك عادة ال يعانون من ذلك بعدئذ.الحاالت. النصف اآلخر سيخضع 

يعاني طفل واحد من كل عشرة أطفال مصابين بمتالزمة داون من خلل في المعدة أو األمعاء. يمكن  •

 إجراء عملية جراحية لعالج ذلك.

والسمع  هناك احتمال كبير أن يعاني األطفال المصابين بمتالزمة داون من صعوبة في التنفس  •

والرؤية والكالم. هم أيضا أكثر عرضة للعدوى. تختلف من شخص آلخر خطورة هذه المشاكل في 

 حالة وجودها. 

البالغون المصابون بمتالزمة داون هم أكثر عرضة لإلصابة بالخرف. وهم يحصلون عليه في سن  •

 أصغر بقليل من المتوسط.  

 

 متالزمة داون وأولياء أمورهم؟ ما هي المساعدة التي يتلقاها األطفال المصابون ب

يمكن لطبيب األطفال أو العيادة لمتالزمة داون أو الفريق لمتالزمة داون دعم األطفال أو الشباب وأولياء  

 أمورهم. يتكّون فريق متالزمة داون من ضمنه من األشخاص التاليين:

 طبيب أطفال.  •

 معالج النطق. وهو شخص يساعد في تعلم التحدث.  •

 ج طبيعي.  أخصائي عال •

   مساعد اجتماعي. •

 

يمكن للبالغين المصابين بمتالزمة داون الحصول على المساعدة من طبيب األسرة، طبيب خاص بالمعوقين 

 ( والعيادة لمتالزمة داون والفريق الطبي لمتالزمة داون.AVGذهنياً )

 

 من يسدد تكاليف الرعاية والدعم؟ 

طفال المصابين بمتالزمة داون. واألدوات إذا احتاجوا إليها. يعوض التأمين الصحي عن الرعاية الطبية لأل

 هناك أيًضا جميع أنواع المساعدة لآلباء التي تسدّد التكاليف اإلضافية. 

 

 متالزمة إدوارد

 

 ما هي متالزمة إدوارد؟ 

متالزمة إدوارد هي حالة خلقية خطيرة للغاية. إنها أقل شيوًعا بكثير من متالزمة داون. تموت أغلبية األطفال 

المصابين بمتالزمة إدوارد أثناء الحمل. أو بعد الوالدة بقليل. غالبًا ما يكون لديهم بالفعل تأخر في النمو في 

 غهم عام واحد. الرحم. صحتهم ضعيفة للغاية وعادة ما ينوتون قبل بلو

 

يعاني األطفال المصابون بمتالزمة إدوارد من مشاكل صحية كبيرة. ولكن األمر يختلف من طفل آلخر ما هي 

 المشاكل التي يواجهونها بالضبط وما مدى خطورة المشاكل. تحدث هذه المشاكل: 

 إعاقة ذهنية شديدة. يحدث ذلك في جميع األطفال.  •

 ث ذلك في تسعة من كل عشرة أطفال. عيب خلقي خطير في القلب. يحد •
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 مشاكل في األعضاء األخرى مثل الكلى واألمعاء. يحدث هذا في بعض األحيان.  •

 فتح البطن وانسداد المريء. يحدث هذا في بعض األحيان.  •

 وجه صغير مع جمجمة كبيرة. يحدث هذا في بعض األحيان.  •

 

 متالزمة باتو  
 

 ما هي متالزمة باتو؟  

و هي حالة خلقية خطيرة للغاية. إنها أقل شيوًعا بكثير من متالزمة داون. تموت أغلبية األطفال متالزمة بات

المصابين بمتالزمة باتو أثناء الحمل. أو بعد الوالدة بقليل. غالبًا ما يكون لديهم بالفعل تأخر في النمو في 

اني األطفال المصابون بمتالزمة باتو الرحم. صحتهم ضعيفة للغاية وعادة ما يموتون قبل بلوغهم عام واحد.يع

من مشاكل صحية خطيرة جداً. ولكن األمر يختلف من طفل آلخر ما هي المشاكل التي يواجهونها بالضبط 

 وما مدى خطورة المشاكل. تحدث هذه المشاكل: 

 إعاقة ذهنية شديدة. يحدث ذلك في جميع األطفال.  •

 مشاكل الدماغ والقلب. يحدث ذلك في أغلبية األطفال.  •

 اضطرابات الكلى وتشوهات في المعدة واألمعاء. يحدث هذا في بعض األحيان.  •

 أصابع اليدين أو القدمين الزائدة. يحدث هذا في بعض األحيان.  •

  انشقاق الشفة والفك والحنك )الشفة األرنبية(. يحدث هذا في بعض األحيان. •

 

 كروموسوم إضافي  

(. يحدد DNAتوجد الكروموسومات في جميع خاليا أجسامنا. تتكون الكروموسومات من الحمض النووي )

مجموعة من  23الحمض النووي شكل أجسامنا وكيف يعمل كل شيء في أجسامنا. تحتوي كل خلية على 

و باتو كروموسوماً إضافيًا في اثنين من الكروموسومات. يمتلك الشخص المصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أ

 كل خلية.  

بدالً من اثنين.   21لدى الطفل المصاب بمتالزمة داون ثالثة كروموسومات من كروموسوم رقم  •

 . 21اسم آخر لمتالزمة داون هو متالزمة التثالث الصبغي 

نين.  بدالً من اث 18يمتلك الطفل المصاب بمتالزمة إدوارد ثالثة كروموسومات من كروموسوم رقم  •

 .  18اسم آخر لمتالزمة إدوارد هو متالزمة التثالث الصبغي 

بدالً من اثنين.  13يمتلك الطفل المصاب بمتالزمة باتو ثالثة كروموسومات من كروموسوم رقم  •

 .  13اسم آخر لمتالزمة باتو هو متالزمة التثالث الصبغي  

  www.pns.nl؟ راجعي معرفة احتمال اإلصابة بمتالزمة داون وإدوارد وباتو ينهل تريد •

 

 

 

 

 
 

http://www.pns.nl/
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 الفحص أم ال: تقررين ذلك بنفسك

ال يلزم إجراء فحص الكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو. أنت تقررين بنفسك فيما إذا كنت تريدين ذلك 

 . إيقاف الفحص في أي وقتأم ال. وأنت تقررين إلى أي مدى تريدين أن تستمري في الفحص. يمكنك 

 

 المساعدة في االختيار  

 يمكن أن يساعدك اآلتي في االختيار: 

. يمنحك هذا االستبيان نظرة ثاقبة ألفكارك www.pns.nlاملئي االستبيان المتوفر على  •

 ومشاعرك. 

 تحدثي عن ذلك مع شريك حياتك أو مع آخرين.  •

أسئلتك خالل المحادثة مع مقدم رعاية التوليد الخاص بك. قد يكون لديك احتمال متزايد. اطرحي  •

على سبيل المثال ألن كان لديك سابقًا طفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. في هذه الحالة 

. جامعي طبي لمركزقسم تابع  : وهويمكن لك إجراء مقابلة في مركز تشخيص ما قبل الوالدة

 تلقين هناك معلومات شاملة حول االحتماالت.  ست

 

 تجدين فيما يلي بعض األسئلة التي قد تساعدك في تحديد ما إذا كنت تريدين الفحص أم ال: 

هل تريدين أن تعرفي أثناء الحمل ما إذا كان طفلك مصابًا بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟ أو  •

 تفضلين االنتظار؟ 

 طفلك قبل الوالدة؟ كم تريدين أن تعرفي عن  •

لنفترض أنك تحصلين على نتيجة تبين أن طفلك قد أصاب بخلل. هل تريدين في هذه الحالة إجراء  •

 فحص الحق أم ال؟ لكي تعلميه علم اليقين. كالهما ممكن، أنت تقررين في ذلك بنفسك.  

(، 16إذا اخترِت أن يتم إبالغِك في حالة اكتشاف شيء عرضي غير متوقع )انظري الصفحة   •

فستتلقين أيًضا نتيجة ذلك. هل يوجد ما يشير إلى وجود شيء عرضي غير متوقع؟ هذه النتيجة  
غالبًا ما تكون غير مؤكدة. وسوف يستغرق األمر بعض الوقت قبل أن يتم تزويدك بمزيد من  

 المعلومات. كيف يتم ذلك بالنسبة لِك؟ 

(. ما رأيك في  22السلى )انظري الصفحة  اختبار المتابعة هو أخذ عينة من خاليا المشيمة أو بزل •

 ذلك؟

•  

أما الفحص الالحق فهو فحص أنسجة المشيمة أو فحص سائل السلى. يؤدي هذان الفحصان إلى  •

 احتمال ضعيف في إسقاط الجنين. ما رأيك في ذلك؟ 

 ما هو موقفك من العيش مع طفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟  •

 حد هذه التشوهات؟ كيف سيكون شعورك عند إنهاء الحمل المحتمل إذا كان طفلك يعاني من أ •

 ماذا تريدين فعله إذا تبين من الفحص أن طفلك مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟  •

 

 كيف يمكن ان تؤثر عليك نتائج الفحص؟  

 هناك ثالثة حاالت ممكنة بعد نتيجة الفحص: 

 

  سوف تشعرين باالطمئنان

العثور على حالة تسبب مشاكل فلم تكن هناك ما يدل على وجود اضطرابات في الفحص. أو تم 

قليلة في الحياة اليومية. يرجى مالحظة اآلتي: من الممكن أن يصاب طفلك بخلل حتى لو كانت 

 ال يكتشف عن كل االضطرابات.   النتيجة جيدة. فالفحص

  

http://www.pns.nl/
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 ستقلقك  

فتشير النتيجة إلى أن طفلك قد يكون مصابًا بمرض. تحتاجين إلى فحص الحق للتأكد. لك أن 

 تختاري ما إذا أردت هذا الفحص الالحق أم ال. 

 

  تواجهي خياًرا صعبًا

يظهر الفحص الالحق أن طفلك يعاني من متالزمة داون أو إدوارد أو باتو. أو أي خلل آخر. في 

 التفكير فيما تريدين فعله.هذه الحالة يجب 
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 محادثة حول فحص أم ال: االستشارة

هل ذكرت أنك ترغبين في معرفة المزيد عن الفحص أثناء زيارتك األولى لمقدم رعاية التوليد؟ سوف تجرى 

 مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع معك بعد ذلك.

 

 

كما يمكنك طرح األسئلة أثناء هذه المحادثة. تسمى هذه المحادثة أيًضا باالستشارة. يُطلق على الشخص الذي 

 يجري المحادثة اسم مستشار.  

 

 أحضري شخص آخر معك  

شخصان يسمعان أكثر من واحد. لذا أحضري شخًصا معك إلى المقابلة. على سبيل المثال شريك حياتك أو 

 . ال تحضري بأكثر من شخص. وال تحضري باألطفال. حتى يمكنك التحدث بهدوء.  صديقة أو أحد والديك

 

 أنت تختارين بنفسك  

تقررين بعد المحادثة فيما إذا أردت إجراء الفحص أم ال. هل ما تزالين تشعرين بالشك؟ يمكن التحدث مرة 

من الوضوح. بعد المحادثة أو   أخرى مع مقدم رعاية التوليد الخاص بك. يمكن أن تمنحك هذه المحادثة مزيدًا

المحادثات عليك أن تقرري فيما إذا أردت فحص طفلك من أجل الكشف عن متالزمة داون ومتالزمة إدوارد 

 ومتالزمة باتو أم ال.
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 ؟ NIPTكيف يتم فحص 

هو اختبار تتبرع فيه المرأة الحامل ببعض الدم. يفحص المختبر الدم. هل تبين من خالل فحص  NIPTفحص 

الدم أن الطفل قد يكون مصابًا بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟ يجب إجراء فحص الحق للتأكد مما إذا كان 

أسابيع   10( بدًءا من NIPTحي )يمكنِك إجراء اختبار ما قبل الوالدة غير الجراالطفل مصابًا بالمرض أم ال. 

 من الحمل.

 

 (: النتائج العرضية غير المتوقعة NIPTخيار إضافي عند إجراء اختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي )

(؟ إذًا، يجب عليِك تحديد اختيارك وبشكل NIPTهل اخترِت إجراء اختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي )

ى أكثر تحديدًا: هل تريدين أن  يتم إبالغِك في حالة اكتشاف وجود تشوهات أخرى في الكروموسومات؟ ويُسمَّ

 ذلك بالنتائج العرضية غير المتوقعة.

إذا وجد المختبر مؤشًرا على اكتشاف شيء عرضي غير متوقع، وقد يكون ذلك الشيء في الطفل أو في 

ال يمكن تحديد الموقع الدقيق لالكتشاف   ما يكون ذلك الشيء في المرأة الحامل نفسها. -نادًرا  -المشيمة أو 

(. كما أن اختبار ما قبل الوالدة NIPTالعرضي غير المتوقع باستخدام اختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي )

( ال يوضح مدى خطورة هذا االكتشاف العرضي. وال يوضح ما الذي يعنيه هذا الخلل NIPTغير الجراحي )

 يمكن معرفة المزيد من المعلومات عن النتائج العرضية غير المتوقعة إال من بالنسبة لِك أو لطفلِك. حيث ال

 خالل فحوصات إضافية.

هل اكتشف المختبر دالئل على وجود شيء عرضي غير متوقع لديِك؟ في هذه الحالة، يكون لديِك الخيار 

 إلجراء فحوصات تالية. 

 

الكروموسومات. وحتى لو كانت نتيجة االختبار جيدة، فيظل هناك ال يمكن للمختبر اكتشاف كل التشوهات في 

 احتمالية ضئيلة بأن يُولد طفلِك ُمصابًا بمرض ما. 

 %.100( ال يقدم نتائج مؤكدة بنسبة NIPTوبالتالي، فإن اختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي )

 

  13فوق الصوتية في األسبوع الـ  ( وفحص التصوير بالموجاتNIPTاختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي )

 من الحمل 

، فإن اختبار ما قبل 13تماًما مثل فحص التصوير بالموجات فوق الصوتية الذي يتم إجراؤه في األسبوع الـ 

( هو فحص يمكنك إجراؤه في وقت مبكر من الحمل. ولكن من المهم أن  NIPTالوالدة غير الجراحي )

( وفحص التصوير بالموجات فوق الصوتية NIPTدة غير الجراحي ) تعرفي ما يلي: اختبار ما قبل الوال

هما فحصان مختلفان يستهدفان الكشف عن األمراض والتشوهات   13اللذين يتم إجراؤهما في األسبوع الـ 

 األخرى. وهذان الفحصان ال يحل أحدهما محل اآلخر: 

للكشف عن احتمالية إصابة الطفل  ( هو فحص يتم إجراؤه NIPT• اختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي )

 بمتالزمات داون وإدواردز وباتو، وهي تشوهات في الكروموسومات. 

غير ُمخصَّص للكشف عن هذه المتالزمات:  13• فحص التصوير بالموجات فوق الصوتية في األسبوع الـ 

 حيث إنه فحص للكشف عن التشوهات البدنية. 

من احتمالية أن يكون طفلِك ُمصابًا بمتالزمة داون أو إدواردز أو  إذا كنِت ترغبين في إجراء اختبار للتحقق

 (.NIPTباتو، فاختاري إجراء اختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي )

 

؟ فعليك أن تتخذي قراًرا الحقًٍا. وبالتحديد: هل تريدين أيًضا معرفة التشوهات NIPTهل قمت باختيار اختبار 

األخرى في الكروموسومات؟ نسمي هذه بالنتائج العرضية. ال يجد المختبر كل التشوهات في 

 الكروموسومات. حتى ولو كانت النتيجة إيجابية، فهناك احتمال ضئيل أن يكون طفلك مصابًا بخلل ما.  
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المختبر نتيجة عرضية؟ فيمكنك اختيار إجراء فحص االحق. ستعرفين هكذا ما تعنيه النتيجة  هل وجد 

قيل  NIPT اللواتي اخترن إجراء  1000العرضية لطفلك أو لنفسك. من بين جميع النساء البالغ عددهن 

 لحوالي أربع منهن أن هناك نتيجة عرضية. 

 

 ؟ NIPTهل تريدون معرفة المزيد حول اختبار  

 والنتائج العرضية. NIPTلمزيد من المعلومات حول اختبار   www.pns.nl/niptعي موقعراج
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 النتيجة 

 ؟ وهل النتيجة مؤكدة؟ NIPTما هي النتائج التي يمكن الحصول عليها من خالل اختبار 

 

يقين. ومع ذلك فإن النتيجة عادة ما تكون مطمئنة: إذا كانت النتيجة أن ليس  أي NIPTال تقدم نتيجة اختبار 

هناك مؤشرات غير طبيعية، فإن االحتمال ضئيل للغاية لوجود خلل. لذلك لن يحتاج األمر لفحص الحق. وفي 

  حالة الحصول على نتيجة غير طبيعية؟ يمكنك في هذه الحالة اختيار الفحص الالحق. هذا يمنحك نتيجة

 .  www.pns.nlمؤكدة. هل تريدين معرفة المزيد عن يقين النتيجة؟ راجعي 

 

 ممن تحصلين على النتيجة؟ 

سوف تتلقين النتائج من مقدم رعاية التوليد الخاص بك. سيشرح لك ما تعنيه النتيجة بالنسبة لك. هل كنت  

يتصل بِك طبيب )اختصاصي في  إذًا يمكن أنى في الكروموسومات؟ تريدين أيًضا معرفة التشوهات األخر

 علم الوراثة السريرية( من المركز الطبي الجامعي.

 

 متى ستصلك النتيجة؟  

أيام تقويمية.  10سوف تتلقين النتيجة في غضون   

 

 ؟ NIPTما هي النتائج التي يمكن الحصول عليها من اختبار 

 يمكن أن تحصلي على هذه النتائج:  

 

 ال تظهر النتيجة مؤشرات غير طبيعية.

امرأة على هذه النتيجة. وسوف تتلقين رسالة تتضمن نتيجة اختبار ما قبل   1000من بين كل  996تحصل 

 أنه ال توجد نتائج عرضية غير متوقعة( ومذكور فيها NIPTالوالدة غير الجراحي )

هذه النتيجة تقريباً دائماً صحيحة. هناك احتمال ضئيل للغاية أن تكوني حامالً بطفل مصاب بمتالزمة داون أو 

ليس من . امرأة على هذه النتيجة  1000ن كل من بي  995تحصل متالزمة إدوارد أو متالزمة باتو. 

 مي بفحص الحق.الضروري أن تقو 

 

 

 النتيجة مؤشرات غير طبيعية. تظهر

إن احتمالية وجود دالئل على اكتشاف شيء عرضي غير متوقع في اختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي 

(NIPT.صغيرة مثل االحتمالية الصغيرة لوجود إشارة على إصابة الطفل بمتالزمة داون )  إذا كانت هناك

فسيتصل بك الطبيب )اختصاصي في علم الوراثة السريرية(  دالئل على اكتشاف شيء عرضي غير متوقع، 

وسيتم تقديم شرح لِك بخصوص ما تم العثور عليه. وما يمكن أن يعنيه ذلك لِك ولطفلِك. وسوف تتلقين دعوة 

لحضور مقابلة في العيادة الخارجية بقسم علم الوراثة السريرية التابع للمركز الطبي الجامعي. وهناك سيُقدم 

 د من المعلومات.لِك مزي

 امرأة على هذه النتيجة. 1000من بين كل  995تحصل 

قد تكوني حامالً بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. تشير النتيجة أيًضا إلى أي من هذه العيوب 

 الثالثة قد يعاني منه طفلك. 

 بهذه النتيجة يحملن بالفعل طفاًل مصاباً بمتالزمة داون.   100امرأة من كل  90حوالي  •

 بهذه النتيجة يحملن بالفعل طفاًل مصاباً بمتالزمة إدوارد.   100امرأة من كل  90حوالي  •

امرأة بهذه النتيجة يحملن بالفعل طفاًل مصاباً بمتالزمة باتو. هل تفكرين   100من كل  50حوالي  •

هاء الحمل؟ فيجب عليك أوالً إجراء فحص الحق. وعندما تكون النتيجة غير طبيعية، ال يتعين  في إن

http://www.pns.nl/
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امرأة من اللواتي يقمن بفحص  100عليك دفع ثمن هذا الفحص مرة أخرى. تحصل اثنتان من كل 

NIPT  على هذه النتيجة. يمكنك اختيار إجراء اختبارNIPT .مرة أخرى 

   لتأكد مما إذا كنت حاماًل بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو.راء فحص الحق. ذلك ليمكنك إج

 

 بعض الدالئل على اكتشاف شيء عرضي غير متوقع يتم إبالغِك بها دائًما
سوف يتم إبالغِك بوجود دالئل على اكتشاف شيء عرضي غير متوقع فقط إذا كنِت قد ذكرِت مسبقًا أنِك 

ي ذل ك بالحق في عدم المعرفة. ومع ذلك، يحدث في كثير من األحيان أن يتم إبالغ تريدين معرفة ذلك. ونُسم ِ
المرأة الحامل التي ال ترغب في معرفة النتائج العرضية غير المتوقعة بوجود دالئل على اكتشاف شيء 

 عرضي غير متوقع. 
كانت هناك دالئل على ولكن هذا ال يحدث إال إذا كان هناك سبب جاد يستدعي ذلك. على سبيل المثال، إذا 

. أو إذا كان االكتشاف العرضي قد يشير إلى إصابة 13أو  18أو  21وجود خلل آخر في الكروموسومات 

األم بالسرطان. ال يتم إبالغ األم بوجود دالئل على اكتشاف شيء عرضي غير متوقع إال إذا كان ذلك في 

 مصلحة األم والطفل.
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 فشلت نتيجة الفحص. 

على هذه النتيجة. يمكنك اختيار إجراء  NIPTامرأة من اللواتي يقمن بفحص  100ن من كل تحصل اثنتا

 مرة أخرى. NIPTاختبار 

 ال يتعين عليك دفع ثمن الفحص مرة أخرى.

 

 هل كنت تريدين أيًضا الحصول على معلومات حول النتائج العرضية؟ فستحصلين أيًضا على هذه النتيجة. 

 

 النتائج التالية ممكنة: 

 

 لم يتم العثور على نتائج عرضية. 

على أنه لم يتم العثور على نتائج عرضية. وال يحتاج األمر إلى فحص   NIPTتنص الرسالة بنتائج اختبار 

لذلك ال يزال جميع تشوهات الكروموسومات المحتملة.  NIPTالحق. ولكن يجب مالحظة: ال يكتشف اختبار 

 هناك احتمال ضئيل أن طفلك يعاني من خلل.

 

 تم العثور على نتيجة عرضية.

تم العثور عليه. وماذا يمكن أن يعني ذلك لطفلك أو لنفسك. سوف تتلقين  سيتم االتصال بك ستتلقين شرًحا لما 

دعوة إلجراء محادثة في عيادة علم الوراثة السريرية في مستشفى أكاديمي. ستتلقين هناك المزيد من  

   .يكون الفحص الالحق ضرورياً دائًما للتأكد منهالمعلومات حول الخلل الذي تم العثور عليه. 
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 فحص الالحق أم الإجراء ال 

هل هناك أي دليل على أن يعاني طفلك من متالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟ تحدثي مع مقدم رعاية التوليد  

 الخاص بك. هو أو هي يمكن أن يدعمك. 

 

 لديك هذا االختيار: 

 أال تقومين بشيء. تستمرين في الحمل وال تقومين بفحص الحق وتنجبين الطفل.  •

 ُمصاب طفلها كان إذا ما اليقين وجه على األم تعرف وعندئذتقومين بإجراء الفحص الالحق.  •

 غير عرضي شيء اكتشاف على دالئل هناك كانت إذا ما أو باتو أو إدواردز أو  داون بمتالزمة

 . هل تفكرين في إنهاء الحمل؟ يجب حينئذ عليك أوالً إجراء الفحص الالحق.  متوقع

 

 عليك أن تقرري بنفسك 

هل تريدين معرفة المزيد عن الفحص الالحق؟ ستتم مقابلتك في مركز تشخيص ما قبل الوالدة. عندها فقط 

 . تحددين اختيارك. يمكن لك أن تقرري أيضاً أنك ال تريدين إجراء الفحص الالحق

 

   إذا اخترت إجراء الفحص الالحق 

 الفحص الالحق هو أحد هذين االختبارين: 

فحص عينة من أنسجة المشيمة. يزيل الطبيب عينة صغيرة من المشيمة ويفحصها. من الممكن أن   •

 أسبوًعا من الحمل.  11يتم ذلك بعد  

  15بزل السلى. يأخذ الطبيب عينة من السائل األمنيوسي ويفحصها. من الممكن أن يتم ذلك بعد  •

 أسبوًعا من الحمل. 

 

اليقين ما إذا كان طفلك يعاني من متالزمة داون أو إدوارد أو باتو.  بعد هذه االختبارات ستعرفين على وجه

  1000الجانب السلبي هو أن هناك احتمال ضئيل لإلجهاض بسبب الفحص. يحدث هذا في اثنتين من كل 

 امرأة. 

 

 نتيجة الفحص الالحق 

بيعي. ولكن هناك أيًضا سيعطيك الطبيب نتيجة الفحص الالحق. قد تكون هذه النتيجة أنه ال يوجد شيء غير ط

احتمال أن يشير االختبار إلى أنك حامل بطفل مصاب بمتالزمة داون أو متالزمة إدوارد أو متالزمة باتو أو 

خلل كروموسوم آخر. قد يقلقك هذا الخبر أو يحزنك. وربما يكون لديك الكثير من األسئلة. هذا هو السبب في 

واحد أو أكثر. على سبيل المثال طبيب أمراض النساء أو أنك ستتلقى بسرعة مقابلة شاملة مع طبيب 

 اختصاصي في علم الوراثة أو طبيب األطفال.

 

 قد يختلف الشخص الذي تتحدث معه. يتوقف ذلك على الخلل أو الحالة التي تم العثور عليها. 

 

 المساعدة الشاملة 

سيكون هناك طبيب واحد أو أكثر لمساعدتك وتقديم المزيد من المعلومات أثناء المحادثة. سيخبرونك بما يلي 

 أثناء المحادثة:  

 كيف يمكن أن تكون حياة طفلك.  •

 ما هي عواقب هذا الخلل بالنسبة لك ولطفلك.   •

 ما إذا كان من الممكن عالج خلل طفلك.  •
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من هذا المنشور   15أين يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الخلل. تجدين على الصفحة  •

 أهم المنظمات ومواقع الويب حيث يمكنك العثور على مزيد من المعلومات. 

 يمكنك بالطبع أنت وشريك حياتك طرح جميع أسئلتك أثناء المحادثة.  

 

 المساعدة في تحديد ما يجب فعله بالنتائج  

دة ما يجب عليك بعد ذلك اتخاذ قرار صعب. يجب أن تقرري فيما ستفعلينه بالنتيجة. سيساعدك عا

 األخصائيون من مركز التشخيص قبل الوالدة في ذلك.

يمكنك أن تستمري في الحمل وإنجاب الطفل. يمكنك االستعداد لوالدة طفل يعاني من خلل أو  •

 والدة. مرض. يمكنك أيًضا طلب رعاية إضافية للحمل وال

يمكن أن يتوفى الطفل أثناء الحمل أو أثناء الوالدة في حالة وجود خلل معين. أو بعد الوالدة بقليل.   •

 سيدعمك مقدم رعاية التوليد في هذا األمر. 

يمكنك اختيار إنهاء الحمل. فسيتوفى الطفل. تحدثي مع ممرضة التوليد أو طبيب أمراض النساء أو  •

راثة حول هذا األمر. واطرحي كل أسئلتك. يمكنك أيًضا التحدث مع طبيب األطفال أو أخصائي الو

مساعد اجتماعي. هل تختارين إنهاء الحمل؟ أخصائي نفسي أو أخصائي آخر. على سبيل المثال 

 أسبوعاً من الحمل.  24يمكن أن تفعلي ذلك حتى 

 

 مع أو حياتكِ  شريك مع سواء. ما شخص مع النتيجة هذه عن تحدثي الالحقة، االختبارات نتيجة كانت أيًا

 .نفس علم أخصائي أو االجتماعي األخصائي أو األسرة طبيب أو النساء أمراض طبيب  أو التوليد حكيمة
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 التكاليف والتعويضات 

 ما هي تكاليف الفحص؟ وهل يسدد التأمين هذه التكاليف؟ 

 

 تكاليف االستشارة 

تقوم شركة التأمين الصحي بدفع تكاليف االستشارة. االستشارة هي محادثة مكثفة حول إمكانيات الفحص 

للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو. أنت ال تدفعين شيئًا بنفسك. وليس هناك مبلغ وفقًا للمسؤولية 

 الشخصية. 

 

 مجاني االختبار

(. لمزيد من المعلومات، يُرجى NIPTقبل الوالدة غير الجراحي )ال يتعين عليِك دفع أي تكاليف اختبار ما 

 .www.pns.nl/nipt/kostenزيارة الموقع اإللكتروني  

هل توجد احتمالية كبيرة إلنجابِك طفل ُمصاب بمتالزمة داون أو إدواردز أو باتو، على سبيل المثال ألنِك  

سبق أن أنجبِت طفالً مصابًا بمتالزمة داون أو إدواردز أو باتو؟ حتى في هذه الحالة، لن تدفعي شيئًا مقابل 

 إجراء االختبار )ولن تدفعي أي مساهمة شخصية(.

 

 

 تكاليف الفحص الالحق 

مينك ؟ يمكنك في هذه الحالة اختيار فحص الحق. سيدفع تأNIPTهل حصلت على نتيجة غير طبيعية الختبار 

الصحي تكاليف ذلك. يتم تضمين هذه الرعاية في التأمين الصحي األساسي. ولكن عادة ما تدفعين أوالً مبلغًا 

وفقًا للمسؤولية الشخصية. تأكدي من ذلك لدى شركة التأمين الصحي. يمكن أيًضا أن يخبرك األخصائي من 

 مركز التشخيص قبل الوالدة بالمزيد. 

 

قد تؤثر شروط شركة التأمين الصحي الخاصة على تعويضاتك. الرسوم والتكاليف المذكورة أعاله قد تتغير 

 .www.pns.nlأيضاً. هل تريدين معرفة التكاليف اآلن؟ فراجعي 

  

http://www.pns.nl/nipt/kosten
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 المزيد من المعلومات حول الفحص 

مزيد من المعلومات. حول هناك العديد من المنظمات والمواقع والمنشورات يمكنك من خاللها الحصول على 

 .حملك ولكن أيًضا حول العديد من أنواع الخلل واألمراض

 

 اإلنترنت  

. كما تجدين فيه قائمة أسئلة. www.pns.nlستجدين المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع على موقع 

لفحص لطفلك من أجل الكشف عن متالزمة داون  هل تواجهين صعوبة في تحديد ما إذا كنت ستخضعين 

وإدوارد وباتو؟ فمن الممكن أن تكون قائمة األسئلة قادرة على مساعدتك. تحتوي قائمة األسئلة أيضاً على  

 نصائح لمناقشة هذا الموضوع مع أشخاص آخرين.  

 

 ويمكنك كذلك وجود معلومات حول فحص ما قبل الوالدة على هذه المواقع:    

www.erfelijkheid.nl    

www.deverloskundige.nl    

www.thuisarts.nl  

www.degynaecoloog.nl 

 

 مؤسسة متالزمة داون

جمعية لآلباء واألمهات الذين لديهم طفل مصاب بمتالزمة داون. تخدم الجمعية مصالح ذوي بمتالزمة داون. 

 وآبائهم. تقدم المؤسسة المساعدة اآلتية:  

 يدعمون النساء الحوامل بطفل مصاب بمتالزمة داون.  •

تالزمة داون. تقدم إذا كّن يردن أن يقررن بأنفسهن ما إذا كان بإمكانهن التعامل مع طفل مصاب بم •

المؤسسة في هذه الحالة معلومات حول التعايش مع متالزمة داون. هذا يسمح للوالدين باتخاذ 

 القرار الذي يناسبهم. 

 يدعمون اآلباء واألمهات الذين لديهم طفل حديث الوالدة مصاب بمتالزمة داون.   •

 . www.downsyndroom.nlالموقع اإللكتروني لمؤسسة متالزمة داون هو  •

 

 -" أي متالزمة داون Downsyndroom - Alle medische problemen op een rijيحتوي كتاب "

( على لمحة عامة عن المشاكل الطبية 2010جميع المشاكل الطبية على التوالي من تأليف أطباء لألطفال )

األشخاص المصابين بمتالزمة داون. منذ الوالدة وحتى سن المراهقة. يمكنك أيًضا التي تحدث لدى العديد من 

 ’. Downsyndroom – Medisch op wegتنزيل هذا الكتاب كتطبيق. يسمى التطبيق ‘

 

De cyberpoli  )العيادة اإللكترونية( 

نون من مرض مزمن أو  إنه موقع إلكتروني يحتوي على الكثير من المعلومات لألطفال والشباب الذين يعا

إعاقة. تجدين فيه معلومات وتجارب كثيرة ويمكنك طرح أسئلتك عليه. تجدين الموقع اإللكتروني على 

www.cyberpoli.nl/downsyndroom.   

 

 (VSOPالجمعية الهولندية لمنظمات اآلباء والمرضى )

VSOP  هي منظمة شاملة لمرضى االضطرابات النادرة والوراثية. وهي تقدم خدماتها نيابة عن أكثر من

 منظمة تتمتع بعضويتها لألشخاص الذين يعانون من اضطرابات وراثية نادرة وألحبائهم. 100

 . إنها تؤثر على السياسة وتحفز البحث وزيادة الوعي 

  

http://www.pns.nl/
http://www.erfelijkheid.nl/
http://www.deverloskundige.nl/
http://www.thuisarts.nl/
http://www.degynaecoloog.nl/
http://www.downsyndroom.nl/
http://www.cyberpoli.nl/downsyndroom
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 .  www.vsop.nlرة. الموقع اإللكتروني هو وغيرهم حول الحاالت النادبين األطباء 

 

 Erfocentrum   )مركز الوراثة إيرفو( 

معلومات حول األمراض الوراثية. يمكنك االطالع عليها في مواقع الويب   Erfocentrumيوفر 

www.erfelijkheid.nl  وwww.zwangerwijzer.nl 

 

  VGجمعية شبكات 

ة أو صعوبات التعلم بسبب متالزمة نادرة جدًا.  هذه الرابطة مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقات ذهني

 . www.vgnetwerken.nlوآلبائهم. الموقع هو 

 

  ZONمنصة 

Platform ZON  هي عبارة عن منصة تجمع آباء األطفال الُمصابين بأمراض مزمنة دون تشخيص أو

. أو حالة غير معروفة. مثل متالزمة إدوارد أو باتو. الموقع هو  بأمراض نادرة جًدا

www.ziekteonbekend.nl  . 

 

Hartstichting  مؤسسة القلب 

 .  www.hartstichting.nlمزيد من المعلومات حول عيوب القلب الخلقية على يمكن وجود 

 

Fetusned  

معلومات حول تشوهات في العظام أو الذراعين أو الساقين. ومعلومات  www.fetusned.nlتجدين على 

 حول أنواع العالج الممكنة. 

 

RIVM   المعهد الحكومي للصحة والبيئة 

كل ما يتعلق بالفحص قبل الوالدة. على سبيل المثال المعلومات والبحث. يقوم معهد  RIVMينظم معهد 

RIVM ة والرياضة. راجعي موقع بذلك نيابة عن وزارة الصحة والرفاهيwww.rivm.nl . 

 

 المراكز اإلقليمية للفحص قبل الوالدة 

تضمن المراكز اإلقليمية لفحص ما قبل الوالدة ترتيب فحص ما قبل الوالدة بشكل صحيح في منطقتك. تجدين 

 .www.pns.nlمزيدًا من المعلومات على موقع 

 

 منشورات حول اختبارات أخرى أثناء الحمل  

 تستطيعين قراءة المزيد في هذه المنشورات:  

 

من الحمل. تجدين هذا المنشور على موقع  20وتخطيط الصدى في األسبوع  13تخطيط الصدى في األسبوع 

www.pns.nl/folders . 

 

حامل! هذا منشور عام عن الحمل. سوف تجدين فيه كذلك معلومات حول فحص الدم الذي ستخضعين له 

من الحمل. يحدد هذا االختبار فصيلة دمك. وسيقومون بالتحقيق فيما إذا كان  12األسبوع عندما تكونين في 

 .  www.pns.nl/foldersلديك مرض معدي. تجدين هذا المنشور على موقع  

 

 

 طبيب أمراض النساء. اطلبيها منهمتتوفر هذه المنشورات أيًضا لدى ممرضة التوليد أو طبيب األسرة أو 

  

http://www.vsop.nl/
http://www.erfelijkheid.nl/
http://www.zwangerwijzer.nl/
http://www.vgnetwerken.nl/
http://www.ziekteonbekend.nl/
http://www.hartstichting.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/folders
http://www.pns.nl/folders
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 ماذا يحدث لبياناتك؟ 

 

هل تختارين الفحص قبل الوالدة؟ في هذه الحالة سيقوم مقدمو الرعاية الصحية بحفظ بياناتك في ملف الرعاية 
(. هذا ضروري لكي تمر  Peridosالصحية. يتم إدخال جزء من هذه البيانات في قاعدة بيانات وطنية )

 بشكل مضبوط. الفحوص 

 

(. إذا اخترت إجراء  Peridosيتم تسجيل بيانات اختبار ما قبل الوالدة الخاصة بِك في قاعدة بيانات وطنية )

(، فقد تبقى بعض بالزما الدم أيًضا بعد إجراء االختبار. سوف NIPTاختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي )

( بالزما الدم والبيانات المرتبطة NIPTير الجراحي )يخزن المختبر الذي سيجري اختبار ما قبل الوالدة غ

 بها في نظام مؤمن جيدًا. بالزما الدم هي الجزء السائل من الدم بدون الصفائح الدموية وخاليا الدم. 

 .Peridosفقط مقدمي خدمات الرعاية الصحية هم من يمكنهم االطالع على بياناتك في 

 

 فيما تستخدم بياناتك؟ 

  فوق بالموجات التصوير وفحص( NIPT) الجراحي غير الوالدة قبل ما اختبار إجراء من التحقق .1

  وفقًا 20 الـ األسبوع  في الصوتية فوق بالموجات التصوير وفحص 13 الـ األسبوع في الصوتية

 بشكل بعملهم يقومون والمختبرات الصحية الرعاية خدمات مقدمو كان إذا ومما  المطبقة، للمعايير

  غير  الوالدة قبل ما الختبار المرجعي المركز طريق عن  ذلك ويتم(. الجودة مراقبة) صحيح

 يراقب RIVM والبيئة العامة للصحة الهولندي الوطني للمعهد تابع قسم وهو( )NIPT) الجراحي

  يمكن .إقليمي مركز طريق وعن( (NIPT) الجراحي غير  الوالدة قبل ما اختبار إجراء جودة

 .منها والتحقق البيانات على االطالع( هويته عن الكشف يتم ال) اإلقليمي المركز لموظف

(، وفحص التصوير بالموجات NIPTلزيادة تحسين نتائج اختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي ) .2

  20سبوع الـ الصوتية في األ، وفحص التصوير بالموجات فوق 13فوق الصوتية في األسبوع الـ 

. وهي على سبيل المثال، أرقام حول عدد النساء الحوامل اللواتي يخترن الفحص  )المراقبة والتقييم(

قبل الوالدة. وما هي نتيجة االختبارات المختلفة. ال يمكن للباحثين معرفة صاحبة البيانات. في  

ى سبيل المثال، عند البحث عن وسائل بعض األحيان يكون من الضروري للباحثين معرفة ذلك. عل

 جديدة. هل نريد استخدام بياناتك لذلك؟ فنطلب أوالً موافقتك على ذلك. 

 الحصول طلب(  صارمة لشروط وفقًا) العلميين للباحثين يمكن:  المستقبلية العلمي البحث ألغراض .3

  فوق بالموجات التصوير وفحص( NIPT) الجراحي غير الوالدة قبل ما باختبار تتعلق  بيانات على

  وسوف. 20 الـ األسبوع في الصوتية فوق بالموجات التصوير وفحص 13الـ األسبوع في الصوتية

 المستقبل، في العلمي البحث ألغراض الدم بالزما الستخدام أو  بياناتك الستخدام اإلذن من يُطلب

 . 27 الصفحة في السياق انظر

 

 األبحاث العلمية في المستقبل

المستقبل، قد يرغب الباحثون العلميون في استخدام بياناتك المتعلقة باختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي في 

(NIPTو/أو المتعلقة بفحص التصوير بالموجات فوق الصوتية في األسبوع الـ )و/أو فحص التصوير   13

الدم بعد اختبار ما قبل الوالدة و/أو الجزء المتبقي من بالزما  20بالموجات فوق الصوتية في األسبوع الـ 

(. ويتضمن ذلك أيًضا الحصول على معلومات حول أي فحوصات الحقة ومعلومات NIPTغير الجراحي ) 

 حول صحة الطفل بعد الوالدة. 

أثناء مقابلة االستشارة، سوف يسألِك مقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص بِك عما إذا كنِت توافقين على أن 

( وبالزما الدم في NIPTن العلميون بياناتِك المتعلقة باختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي )يستخدم الباحثو

المستقبل. ويمكنِك أن تقرري بنفسِك ما إذا كنت ترغبين في منح اإلذن بذلك أم ال. وسوف يتم تسجيل إجابتِك 

. وسيتم تسجيلها أيًضا في المختبر الذي أجرى اختبار ما قبل الوالدة Peridosفي قاعدة البيانات الوطنية 

 (.NIPTغير الجراحي ) 

 بشكل جيد البيانات تكون محمية 
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إذا منحِت اإلذن باستخدام بياناتِك والجزء الذي قد يتبقى من البالزما ألغراض البحث علمي في المستقبل، 

فستتم حماية بياناتِك بشكل جيد. ال يمكن للباحثين العلميين االطالع على اسمِك وعنوانِك. وبالتالي، فهم ال 

 يعرف هوية أصحاب البيانات و/أو بالزما الدم.

 رغبين في سحب هذا اإلذن؟هل ت

هل ترغبين في سحب اإلذن الذي قمِت بمنحه؟ إذًا، أبلغي مقدم خدمات رعاية التوليد الخاص بِك بذلك. 

بإبالغ المختبر الذي أجرى اختبار ما قبل الوالدة غير الجراحي  Peridosوعندئذ ستقوم قاعدة البيانات  

(NIPT.بأن اإلذن قد تم سحبه أيًضا ) 

 ؟Peridosمنا عدم تخزين بياناتك في قاعدة البيانات  هل تريدين

إلجراء   Peridosبعد إجراء اختبار ما قبل الوالدة، هل تريدين أال نخزن بياناتِك في قاعدة البيانات  

الفحوصات التالية و/أو لتحسين اختبارات وفحوصات ما قبل الوالدة؟ إذًا، أبلغي مقدم خدمات رعاية التوليد 

ك. وسيضمن أن يتم تسجيل بياناتِك في قاعدة البيانات دون الكشف عن هويتك اعتباًرا من الخاص بِك بذل

 الموعد المتوقع للوالدة. بحيث يتم احتسابِك كرقم في اإلحصائيات. ولكن ال يمكن ألحد االطالع على بياناتِك.

 

 أال تريدين أن نستخدم بياناتك؟  

جودة والبحث العلمي؟ فأخبري مقدم رعاية التوليد بذلك. سيتم بعدها أال تريدين منا استخدام بياناتك لمراقبة ال

إزالة بياناتك من قاعدة البيانات. سيتم ذلك بعد التاريخ الذي يتوقع فيه مقدم رعاية التوليد أن تلد. ستحتوي  

ي قاعدة البيانات بعد ذلك فقط على تقرير مجهول يفيد بأنك أجريت فحًصا قبل الوالدة. حتى تحسبين ف

 اإلحصائيات. لكن ال أحد يستطيع االطالع على بياناتك الشخصية. 

 

 المزيد من المعلومات؟ 

هل تريدين معرفة المزيد حول كيفية حمايتنا لبياناتك؟ يمكن لمقدم رعاية التوليد أن إخبارك بالمزيد حول هذا. 

  Tودراسات 
  



RIVM (NIPT الجراحي غير الوالدة  قبل ما اختبار) 

 21من  21 الصفحة       

 َمن قام بإعداد هذا المنشور؟  

 

 تم إعداد هذا المنشور من قِبَل مجموعة عمل. هناك عدة منظمات في مجموعة العمل وهي: 

 (  BEN) تنظيم فنيي الموجات فوق الصوتية •

 المراكز اإلقليمية لفحص قبل الوالدة  •

 ( KNOV• تنظيم المولدات ) Erfocentrumمركز  •

 ( NVOG( • تنظيم أطباء أمراض النساء )NVKتنظيم أطباء األطفال ) •

 ( RIVMالمعهد الحكومي للصحة والبيئة ) •

 ( VKGNمنظمة علماء الوراثة السريرية ) •

منظمة   90(: منظمة شاملة للمرضى تضم VSOPالمتعاونة )جمعية منظمات اآلباء والمرضى  •

 معنية باالضطرابات النادرة والوراثية.  

 

 

 الكولوفون  

تم إعداد هذا المنشور حسب المعرفة التي لدينا اآلن. األشخاص والمؤسسات الذين قاموا بإعداد المنشور غير 

مسؤولين عن أي أخطاء في المنشور إن وجدت. يمكنك الحصول على نصيحة شخصية من المولدة أو 

 أخصائي أمراض النساء.  

 

، موقع الويب الذي يحتوي على معلومات حول www.pns.nlتجدين هذا المنشور كذلك على موقع 

االختبارات أثناء الحمل وبعده )االختبارات قبل الوالدة وحديثي الوالدة(. هل أنت مقدم رعاية التوليد؟ فيمكنك 

 .w.pns.nl/webshopwwطلب منشورات إضافية عبر متجر الويب على موقع 

 

 

 ، RIVMمعهد 

 2023مارس 
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	  لفطلا ناك نإ امع فشكلل اًصحف يبلطت نأ نكمي .لماح تنأ 
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	 عقوم يدهاشف
	  حيضوت هب ويديف كلذك ينورتكللإا عقوملا اذه يف نيدجت .عقوملا اذه يف كلذ لوح تامولعم ةءارق نكمي له .صحفلل .ةثداحملا للاخ اهحرط نكميف ؟ةلئسأ يأ كيدل 
	 
	 
	  
	 صحفNIPT وتاب ةمزلاتمو دراودإ ةمزلاتمو نواد ةمزلاتم نع فشكلل مدلل صحف وه 
	 
	 
	 نم نواد ةمزلاتمب نوباصملا صاخشلأا يناعي .هنم ىفشي لاو .لفطلا هب دلوي ضرم يه نواد ةمزلاتم ةقاعإ.اًقبسم ةقاعلإا ةروطخ ةفرعم نكمي لا .فلتخم مهرهظم نوكي ام ابلاغو .ةينهذ 
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	  ليلق ددع بهذيو .ةيئادتبلاا ةسردملا ةلحرم دعب صاخلا يوناثلا ميلعتلا سرادم ىلإ لافطلأا ةيبلغأ بهذت قاحتللاا نوعيطتسي لا مهنأ نواد ةمزلاتمب نيباصملا نيقهارملا ضعب ظحلاي .يراهن زكرم ىلإ مهنمةجيتنو .نيبحسنمو مهسفن نم نيقثاو ريغو نيلوجخ اونوكي نأ نكمي .نيرخلآاب  لكشب ًانايحأ نولعافتي كلذل .عقوتملا نع فلتخي 
	 
	 نم نيثلاثلا نس يف مهو مهلهأ لزنم يف نوشيعي نواد ةمزلاتمب نيباصملا نيغلابلا صاخشلأا عبر لازي لا .ةريغص تاعومجمل ناكسإ عيراشم يف نوشيعي ام ةداع .لقتسم لكشب فارشلإا تحت نوقابلا شيعي .مهرمع 
	 
	وباصملا صاخشلأا شيعي رمع ىتح نواد ةمزلاتمب ن60   نوباصملا صاخشِلأا جاتحي .طسوتملا يف ةنس.لهلأاو مهيدلاو لبق نم ةدعاسملاو هيجوتلا ىلإ مهتايح لوط نواد ةمزلاتمب 
	 
	  ؟ةوخلإاو ءابلآا يأر وه ام
	  
	 
	 لامتحا باصي دقف كلذ ىلإ ةفاضلإاب .طسوتملا نم ىلعأ وه لمحلا ءانثأ نواد ةمزلاتمب باصملا لفطلا ةافو  :ةيلاتلا ةيحصلا لكاشملاب نواد ةمزلاتمب باصملا لفطلا 
	 
	  ءايلوأو بابشلا وأ لافطلأا معد نواد ةمزلاتمل قيرفلا وأ نواد ةمزلاتمل ةدايعلا وأ لافطلأا بيبطل نكمي:نييلاتلا صاخشلأا نم هنمض نم نواد ةمزلاتم قيرف نّوكتي .مهرومأ 
	 
	 نيقوعملاب صاخ بيبط ،ةرسلأا بيبط نم ةدعاسملا ىلع لوصحلا نواد ةمزلاتمب نيباصملا نيغلابلل نكمي( ًاينهذAVG.نواد ةمزلاتمل يبطلا قيرفلاو نواد ةمزلاتمل ةدايعلاو ) 
	 
	لأل ةيبطلا ةياعرلا نع يحصلا نيمأتلا ضوعي .اهيلإ اوجاتحا اذإ تاودلأاو .نواد ةمزلاتمب نيباصملا لافط .ةيفاضلإا فيلاكتلا دّدست يتلا ءابلآل ةدعاسملا عاونأ عيمج اًضيأ كانه 
	 
	 
	 لافطلأا ةيبلغأ تومت .نواد ةمزلاتم نم ريثكب اًعويش لقأ اهنإ .ةياغلل ةريطخ ةيقلخ ةلاح يه دراودإ ةمزلاتم يف ومنلا يف رخأت لعفلاب مهيدل نوكي ام اًبلاغ .ليلقب ةدلاولا دعب وأ .لمحلا ءانثأ دراودإ ةمزلاتمب نيباصملاولب لبق نوتوني ام ةداعو ةياغلل ةفيعض مهتحص .محرلا .دحاو ماع مهغ 
	 
	 يه ام رخلآ لفط نم فلتخي رملأا نكلو .ةريبك ةيحص لكاشم نم دراودإ ةمزلاتمب نوباصملا لافطلأا يناعي :لكاشملا هذه ثدحت .لكاشملا ةروطخ ىدم امو طبضلاب اهنوهجاوي يتلا لكاشملا 
	 
	 
	تاب ةمزلاتم لافطلأا ةيبلغأ تومت .نواد ةمزلاتم نم ريثكب اًعويش لقأ اهنإ .ةياغلل ةريطخ ةيقلخ ةلاح يه و يف ومنلا يف رخأت لعفلاب مهيدل نوكي ام اًبلاغ .ليلقب ةدلاولا دعب وأ .لمحلا ءانثأ وتاب ةمزلاتمب نيباصملاعي.دحاو ماع مهغولب لبق نوتومي ام ةداعو ةياغلل ةفيعض مهتحص .محرلا وتاب ةمزلاتمب نوباصملا لافطلأا ينا طبضلاب اهنوهجاوي يتلا لكاشملا يه ام رخلآ لفط نم فلتخي رملأا نكلو .ًادج ةريطخ ةيحص لكاشم نم :لكاشملا هذه ثدحت .لكاشملا ةروطخ ىدم امو 
	 
	( يوونلا ضمحلا نم تاموسوموركلا نوكتت .انماسجأ ايلاخ عيمج يف تاموسوموركلا دجوتDNA ددحي .) ىلع ةيلخ لك يوتحت .انماسجأ يف ءيش لك لمعي فيكو انماسجأ لكش يوونلا ضمحلا23  نم ةعومجمأ دراودإ وأ نواد ةمزلاتمب باصملا صخشلا كلتمي .تاموسوموركلا نم نينثا يف اًيفاضإ ًاموسومورك وتاب و  .ةيلخ لك 
	 
	 
	 
	 
	  
	 كلذ نيديرت تنك اذإ اميف كسفنب نيررقت تنأ .وتابو دراودإو نواد ةمزلاتم نع فشكلا صحف ءارجإ مزلي لا كنكمي .صحفلا يف يرمتست نأ نيديرت ىدم يأ ىلإ نيررقت تنأو .لا مأتقو يأ يف صحفلا فاقيإ . 
	 
	 :رايتخلاا يف يتلآا كدعاسي نأ نكمي 
	 
	 :لا مأ صحفلا نيديرت تنك اذإ ام ديدحت يف كدعاست دق يتلا ةلئسلأا ضعب يلي اميف نيدجت 
	 
	  ؟صحفلا جئاتن كيلع رثؤت نا نكمي فيك 
	 :صحفلا ةجيتن دعب ةنكمم تلااح ةثلاث كانه 
	 
	نانئمطلااب نيرعشت فوس   مت وأ .صحفلا يف تابارطضا دوجو ىلع لدي ام كانه نكت ملف لكاشم ببست ةلاح ىلع روثعلا تناك ول ىتح للخب كلفط باصي نأ نكمملا نم :يتلآا ةظحلام ىجري .ةيمويلا ةايحلا يف ةليلقصحفلاف .ةديج ةجيتنلا   .تابارطضلاا لك نع فشتكي لا 
	  
	 
	  كقلقتس  نأ كل .دكأتلل قحلا صحف ىلإ نيجاتحت .ضرمب اًباصم نوكي دق كلفط نأ ىلإ ةجيتنلا ريشتف .لا مأ قحلالا صحفلا اذه تدرأ اذإ ام يراتخت 
	 
	اًبعص اًرايخ يهجاوت   يف .رخآ للخ يأ وأ .وتاب وأ دراودإ وأ نواد ةمزلاتم نم يناعي كلفط نأ قحلالا صحفلا رهظي بجي ةلاحلا هذه.هلعف نيديرت اميف ريكفتلا 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 ىرجت فوس ؟ديلوتلا ةياعر مدقمل ىلولأا كترايز ءانثأ صحفلا نع ديزملا ةفرعم يف نيبغرت كنأ تركذ له.كلذ دعب كعم عوضوملا اذه لوح ةضيفتسم ةشقانم 
	 
	 
	 يذلا صخشلا ىلع قلطُي .ةراشتسلااب اًضيأ ةثداحملا هذه ىمست .ةثداحملا هذه ءانثأ ةلئسلأا حرط كنكمي امك  .راشتسم مسا ةثداحملا يرجي 
	 
	 وأ كتايح كيرش لاثملا ليبس ىلع .ةلباقملا ىلإ كعم اًصخش يرضحأ اذل .دحاو نم رثكأ ناعمسي ناصخشكيدلاو دحأ وأ ةقيدص  .ءودهب ثدحتلا كنكمي ىتح .لافطلأاب يرضحت لاو .صخش نم رثكأب يرضحت لا . 
	 
	 ةرم ثدحتلا نكمي ؟كشلاب نيرعشت نيلازت ام له .لا مأ صحفلا ءارجإ تدرأ اذإ اميف ةثداحملا دعب نيررقتاًديزم ةثداحملا هذه كحنمت نأ نكمي .كب صاخلا ديلوتلا ةياعر مدقم عم ىرخأ   وأ ةثداحملا دعب .حوضولا نم دراودإ ةمزلاتمو نواد ةمزلاتم نع فشكلا لجأ نم كلفط صحف تدرأ اذإ اميف يررقت نأ كيلع تاثداحملا.لا مأ وتاب ةمزلاتمو 
	  
	 صحف
	 
	P
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	P
	P
	 
	 يف تاهوشتلا لك فاشتكا ربتخملل نكمي لا كانه لظيف ،ةديج رابتخلاا ةجيتن تناك ول ىتحو .تاموسوموركلا .ام ضرمب اًباصُم ِكلفط دلوُي نأب ةليئض ةيلامتحا
	( يحارجلا ريغ ةدلاولا لبق ام رابتخا نإف ،يلاتلابو
	 
	( يحارجلا ريغ ةدلاولا لبق ام رابتخا
	 ـلا عوبسلأا يف هؤارجإ متي يذلا ةيتوصلا قوف تاجوملاب ريوصتلا صحف لثم اًمامت
	( يحارجلا ريغ ةدلاولا لبق ام رابتخا •
	 ـلا عوبسلأا يف ةيتوصلا قوف تاجوملاب ريوصتلا صحف •
	ققحتلل رابتخا ءارجإ يف نيبغرت ِتنك اذإ  وأ زدراودإ وأ نواد ةمزلاتمب اًباصُم ِكلفط نوكي نأ ةيلامتحا نم( يحارجلا ريغ ةدلاولا لبق ام رابتخا ءارجإ يراتخاف ،وتاب
	 
	 
	 دجو له  ةجيتنلا هينعت ام اذكه نيفرعتس .قحلاا صحف ءارجإ رايتخا كنكميف ؟ةيضرع ةجيتن ربتخملا نهددع غلابلا ءاسنلا عيمج نيب نم .كسفنل وأ كلفطل ةيضرعلا1000  ءارجإ نرتخا يتاوللا NIPT  ليق .ةيضرع ةجيتن كانه نأ نهنم عبرأ يلاوحل 
	 
	  رابتخا لوح ديزملا ةفرعم نوديرت لهNIPT ؟ جارعقوم يعwww.pns.nl/nipt   رابتخا لوح تامولعملا نم ديزملNIPT .ةيضرعلا جئاتنلاو 
	 رابتخا للاخ نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلا جئاتنلا يه امNIPT ؟ةدكؤم ةجيتنلا لهو ؟ 
	 
	 رابتخا ةجيتن مدقت لا
	 
	  تنك له .كل ةبسنلاب ةجيتنلا هينعت ام كل حرشيس .كب صاخلا ديلوتلا ةياعر مدقم نم جئاتنلا نيقلتت فوسرخلأا تاهوشتلا ةفرعم اًضيأ نيديرت ؟تاموسوموركلا يف ىنأ نكمي اًذإ  يف يصاصتخا( بيبط ِكب لصتي.يعماجلا يبطلا زكرملا نم )ةيريرسلا ةثارولا ملع 
	 
	 نوضغ يف ةجيتنلا نيقلتت فوس
	 
	  :جئاتنلا هذه ىلع يلصحت نأ نكمي 
	 
	.ةيعيبط ريغ تارشؤم ةجيتنلا رهظت لا 
	 لصحت
	 وأ نواد ةمزلاتمب باصم لفطب ًلاماح ينوكت نأ ةياغلل ليئض لامتحا كانه .ةحيحص ًامئاد ًابيرقت ةجيتنلا هذه .وتاب ةمزلاتم وأ دراودإ ةمزلاتم لصحت995  يب نم لك ن1000  ةجيتنلا هذه ىلع ةأرما . نم سيل وقت نأ يرورضلا.قحلا صحفب يم 
	 
	 
	رهظت .ةيعيبط ريغ تارشؤم ةجيتنلا 
	 يحارجلا ريغ ةدلاولا لبق ام رابتخا يف عقوتم ريغ يضرع ءيش فاشتكا ىلع لئلاد دوجو ةيلامتحا نإ(
	جإ كنكميل كلذ .قحلا صحف ءار.وتاب وأ دراودإ وأ نواد ةمزلاتمب باصم لفطب ًلاماح تنك اذإ امم دكأتل  
	 اذإ ،لاثملا ليبس ىلع .كلذ يعدتسي داج ببس كانه ناك اذإ لاإ ثدحي لا اذه نكلو ىلع لئلاد كانه تناك تاموسوموركلا يف رخآ للخ دوجو21  وأ18  وأ13 ةباصإ ىلإ ريشي دق يضرعلا فاشتكلاا ناك اذإ وأ . يف كلذ ناك اذإ لاإ عقوتم ريغ يضرع ءيش فاشتكا ىلع لئلاد دوجوب ملأا غلابإ متي لا .ناطرسلاب ملأا.لفطلاو ملأا ةحلصم 
	 
	 
	 .صحفلا ةجيتن تلشف 
	اتنثا لصحت لك نم ن100  صحفب نمقي يتاوللا نم ةأرماNIPT  ءارجإ رايتخا كنكمي .ةجيتنلا هذه ىلع رابتخاNIPT .ىرخأ ةرم 
	.ىرخأ ةرم صحفلا نمث عفد كيلع نيعتي لا 
	 
	 
	 :ةنكمم ةيلاتلا جئاتنلا 
	 
	 .ةيضرع جئاتن ىلع روثعلا متي مل 
	 رابتخا جئاتنب ةلاسرلا صنتNIPT   صحف ىلإ رملأا جاتحي لاو .ةيضرع جئاتن ىلع روثعلا متي مل هنأ ىلع رابتخا فشتكي لا :ةظحلام بجي نكلو .قحلاNIPT  .ةلمتحملا تاموسوموركلا تاهوشت عيمج لازي لا كلذل.للخ نم يناعي كلفط نأ ليئض لامتحا كانه 
	 
	.ةيضرع ةجيتن ىلع روثعلا مت  امل اًحرش نيقلتتس كب لاصتلاا متيس  نيقلتت فوس .كسفنل وأ كلفطل كلذ ينعي نأ نكمي اذامو .هيلع روثعلا مت  نم ديزملا كانه نيقلتتس .يميداكأ ىفشتسم يف ةيريرسلا ةثارولا ملع ةدايع يف ةثداحم ءارجلإ ةوعد .هيلع روثعلا مت يذلا للخلا لوح تامولعملاهنم دكأتلل اًمئاد ًايرورض قحلالا صحفلا نوكي.   
	 
	  
	  ديلوتلا ةياعر مدقم عم يثدحت ؟وتاب وأ دراودإ وأ نواد ةمزلاتم نم كلفط يناعي نأ ىلع ليلد يأ كانه له .كمعدي نأ نكمي يه وأ وه .كب صاخلا 
	 
	 :رايتخلاا اذه كيدل 
	 
	 طقف اهدنع .ةدلاولا لبق ام صيخشت زكرم يف كتلباقم متتس ؟قحلالا صحفلا نع ديزملا ةفرعم نيديرت لهقحلالا صحفلا ءارجإ نيديرت لا كنأ ًاضيأ يررقت نأ كل نكمي .كرايتخا نيددحت . 
	 
	 قحلالا صحفلا ءارجإ ترتخا اذإ    :نيرابتخلاا نيذه دحأ وه قحلالا صحفلا 
	 
	هجو ىلع نيفرعتس تارابتخلاا هذه دعب  .وتاب وأ دراودإ وأ نواد ةمزلاتم نم يناعي كلفط ناك اذإ ام نيقيلا لك نم نيتنثا يف اذه ثدحي .صحفلا ببسب ضاهجلإل ليئض لامتحا كانه نأ وه يبلسلا بناجلا1000   .ةأرما 
	 
	ط ريغ ءيش دجوي لا هنأ ةجيتنلا هذه نوكت دق .قحلالا صحفلا ةجيتن بيبطلا كيطعيس اًضيأ كانه نكلو .يعيب وأ وتاب ةمزلاتم وأ دراودإ ةمزلاتم وأ نواد ةمزلاتمب باصم لفطب لماح كنأ ىلإ رابتخلاا ريشي نأ لامتحا يف ببسلا وه اذه .ةلئسلأا نم ريثكلا كيدل نوكي امبرو .كنزحي وأ ربخلا اذه كقلقي دق .رخآ موسومورك للخ بيبط عم ةلماش ةلباقم ةعرسب ىقلتتس كنأ وأ ءاسنلا ضارمأ بيبط لاثملا ليبس ىلع .رثكأ وأ دحاو.لافطلأا بيبط وأ ةثارولا ملع يف يصاصتخا 
	 
	 .اهيلع روثعلا مت يتلا ةلاحلا وأ للخلا ىلع كلذ فقوتي .هعم ثدحتت يذلا صخشلا فلتخي دق 
	 
	 يلي امب كنوربخيس .ةثداحملا ءانثأ تامولعملا نم ديزملا ميدقتو كتدعاسمل رثكأ وأ دحاو بيبط كانه نوكيس  :ةثداحملا ءانثأ 
	 
	  .ةثداحملا ءانثأ كتلئسأ عيمج حرط كتايح كيرشو تنأ عبطلاب كنكمي 
	 
	اع كدعاسيس .ةجيتنلاب هنيلعفتس اميف يررقت نأ بجي .بعص رارق ذاختا كلذ دعب كيلع بجي ام ةد.كلذ يف ةدلاولا لبق صيخشتلا زكرم نم نويئاصخلأا 
	 
	اًيأ تناك ةجيتن تارابتخلاا ،ةقحلالا يثدحت نع هذه ةجيتنلا عم صخش ام .ءاوس عم كيرش  ِكتايح وأ عم ةميكح ديلوتلا وأ  بيبط ضارمأ ءاسنلا وأ بيبط ةرسلأا وأ يئاصخلأا يعامتجلاا وأ يئاصخأ ملع سفن. 
	  
	 ؟فيلاكتلا هذه نيمأتلا ددسي لهو ؟صحفلا فيلاكت يه ام 
	 
	 صحفلا تايناكمإ لوح ةفثكم ةثداحم يه ةراشتسلاا .ةراشتسلاا فيلاكت عفدب يحصلا نيمأتلا ةكرش موقت ةيلوؤسملل اًقفو غلبم كانه سيلو .كسفنب اًئيش نيعفدت لا تنأ .وتابو دراودإو نواد ةمزلاتم نع فشكلل .ةيصخشلا 
	 
	رابتخلاا يناجم
	 ام رابتخا فيلاكت يأ عفد ِكيلع نيعتي لا( يحارجلا ريغ ةدلاولا لبق
	  ِكنلأ لاثملا ليبس ىلع ،وتاب وأ زدراودإ وأ نواد ةمزلاتمب باصُم لفط ِكباجنلإ ةريبك ةيلامتحا دجوت له لباقم اًئيش يعفدت نل ،ةلاحلا هذه يف ىتح ؟وتاب وأ زدراودإ وأ نواد ةمزلاتمب اًباصم ًلافط ِتبجنأ نأ قبس.)ةيصخش ةمهاسم يأ يعفدت نلو( رابتخلاا ءارجإ
	 
	 
	 رابتخلا ةيعيبط ريغ ةجيتن ىلع تلصح لهNIPTأت عفديس .قحلا صحف رايتخا ةلاحلا هذه يف كنكمي ؟ كنيم اًغلبم ًلاوأ نيعفدت ام ةداع نكلو .يساسلأا يحصلا نيمأتلا يف ةياعرلا هذه نيمضت متي .كلذ فيلاكت يحصلا نم يئاصخلأا كربخي نأ اًضيأ نكمي .يحصلا نيمأتلا ةكرش ىدل كلذ نم يدكأت .ةيصخشلا ةيلوؤسملل اًقفو .ديزملاب ةدلاولا لبق صيخشتلا زكرم 
	 
	 ريغتت دق هلاعأ ةروكذملا فيلاكتلاو موسرلا .كتاضيوعت ىلع ةصاخلا يحصلا نيمأتلا ةكرش طورش رثؤت دق يعجارف ؟نلآا فيلاكتلا ةفرعم نيديرت له .ًاضيأwww.pns.nl. 
	  
	 ىلع لوصحلا اهللاخ نم كنكمي تاروشنملاو عقاوملاو تامظنملا نم ديدعلا كانه لوح .تامولعملا نم ديزمضارملأاو للخلا عاونأ نم ديدعلا لوح اًضيأ نكلو كلمح. 
	 
	 عقوم ىلع عوضوملا اذه لوح تامولعملا نم ديزملا نيدجتس
	 
	    :عقاوملا هذه ىلع ةدلاولا لبق ام صحف لوح تامولعم دوجو كلذك كنكميو 
	www.erfelijkheid.nl
	www.deverloskundige.nl
	www.thuisarts.nl
	www.degynaecoloog.nl
	 
	 .نواد ةمزلاتمب يوذ حلاصم ةيعمجلا مدخت .نواد ةمزلاتمب باصم لفط مهيدل نيذلا تاهملأاو ءابلآل ةيعمج  :ةيتلآا ةدعاسملا ةسسؤملا مدقت .مهئابآو 
	 
	" باتك يوتحيDownsyndroom - Alle medische problemen op een rij نواد ةمزلاتم يأ "- ( لافطلأل ءابطأ فيلأت نم يلاوتلا ىلع ةيبطلا لكاشملا عيمج2010 ةيبطلا لكاشملا نع ةماع ةحمل ىلع ) نم ديدعلا ىدل ثدحت يتلا اًضيأ كنكمي .ةقهارملا نس ىتحو ةدلاولا ذنم .نواد ةمزلاتمب نيباصملا صاخشلأا‘ قيبطتلا ىمسي .قيبطتك باتكلا اذه ليزنتDownsyndroom – Medisch op weg .’ 
	اعي نيذلا بابشلاو لافطلأل تامولعملا نم ريثكلا ىلع يوتحي ينورتكلإ عقوم هنإ  وأ نمزم ضرم نم نون ىلع ينورتكللإا عقوملا نيدجت .هيلع كتلئسأ حرط كنكميو ةريثك براجتو تامولعم هيف نيدجت .ةقاعإ
	 
	( ىضرملاو ءابلآا تامظنمل ةيدنلوهلا ةيعمجلا
	 يعولا ةدايزو ثحبلا زفحتو ةسايسلا ىلع رثؤت اهنإ .
	 
	 ءابطلأا نيبدانلا تلااحلا لوح مهريغو وه ينورتكللإا عقوملا .ةر
	 
	 رفوي
	 
	ينهذ تاقاعلإا يوذ صاخشلأل ةصصخم ةطبارلا هذه  .اًدج ةردان ةمزلاتم ببسب ملعتلا تابوعص وأ ة وه عقوملا .مهئابلآو
	 
	Platform ZON
	 
	 دوجو نكمي ىلع ةيقلخلا بلقلا بويع لوح تامولعملا نم ديزم
	 
	 ىلع نيدجتwww.fetusned.nl  تامولعمو .نيقاسلا وأ نيعارذلا وأ ماظعلا يف تاهوشت لوح تامولعم .ةنكمملا جلاعلا عاونأ لوح 
	 
	 دهعم مظني
	 
	 نيدجت .كتقطنم يف حيحص لكشب ةدلاولا لبق ام صحف بيترت ةدلاولا لبق ام صحفل ةيميلقلإا زكارملا نمضت عقوم ىلع تامولعملا نم اًديزم
	 
	  :تاروشنملا هذه يف ديزملا ةءارق نيعيطتست 
	 
	 عوبسلأا يف ىدصلا طيطخت
	 
	 هل نيعضختس يذلا مدلا صحف لوح تامولعم كلذك هيف نيدجت فوس .لمحلا نع ماع روشنم اذه !لماح يف نينوكت امدنع عوبسلأا
	 
	 
	 وأ ةرسلأا بيبط وأ ديلوتلا ةضرمم ىدل اًضيأ تاروشنملا هذه رفوتتمهنم اهيبلطا .ءاسنلا ضارمأ بيبط 
	  
	 
	 ةياعرلا فلم يف كتانايب ظفحب ةيحصلا ةياعرلا ومدقم موقيس ةلاحلا هذه يف ؟ةدلاولا لبق صحفلا نيراتخت له( ةينطو تانايب ةدعاق يف تانايبلا هذه نم ءزج لاخدإ متي .ةيحصلاPeridos  رمت يكل يرورض اذه .) صوحفلا .طوبضم لكشب 
	 
	( ةينطو تانايب ةدعاق يف ِكب ةصاخلا ةدلاولا لبق ام رابتخا تانايب ليجست متي
	 يف كتانايب ىلع علاطلاا مهنكمي نم مه ةيحصلا ةياعرلا تامدخ يمدقم طقف
	 
	 
	لبقتسملا يف ةيملعلا ثاحبلأا
	 يف يحارجلا ريغ ةدلاولا لبق ام رابتخاب ةقلعتملا كتانايب مادختسا يف نويملعلا نوثحابلا بغري دق ،لبقتسملا(
	 نأ ىلع نيقفاوت ِتنك اذإ امع ِكب صاخلا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ مدقم ِكلأسي فوس ،ةراشتسلاا ةلباقم ءانثأوثحابلا مدختسي( يحارجلا ريغ ةدلاولا لبق ام رابتخاب ةقلعتملا ِكتانايب نويملعلا ن
	 ةيمحم نوكت تانايبلا ديج لكشب
	 ،لبقتسملا يف يملع ثحبلا ضارغلأ امزلابلا نم ىقبتي دق يذلا ءزجلاو ِكتانايب مادختساب نذلإا ِتحنم اذإ لا مهف ،يلاتلابو .ِكناونعو ِكمسا ىلع علاطلاا نييملعلا نيثحابلل نكمي لا .ديج لكشب ِكتانايب ةيامح متتسف.مدلا امزلاب وأ/و تانايبلا باحصأ ةيوه فرعي
	ت له؟نذلإا اذه بحس يف نيبغر
	 .كلذب ِكب صاخلا ديلوتلا ةياعر تامدخ مدقم يغلبأ ،اًذإ ؟هحنمب ِتمق يذلا نذلإا بحس يف نيبغرت له  تانايبلا ةدعاق موقتس ذئدنعوPeridos  يحارجلا ريغ ةدلاولا لبق ام رابتخا ىرجأ يذلا ربتخملا غلابإب(NIPT.اًضيأ هبحس مت دق نذلإا نأب ) 
	نيديرت له  تانايبلا ةدعاق يف كتانايب نيزخت مدع انم
	  تانايبلا ةدعاق يف ِكتانايب نزخن لاأ نيديرت له ،ةدلاولا لبق ام رابتخا ءارجإ دعب
	 
	لا ةبقارمل كتانايب مادختسا انم نيديرت لاأ اهدعب متيس .كلذب ديلوتلا ةياعر مدقم يربخأف ؟يملعلا ثحبلاو ةدوج  يوتحتس .دلت نأ ديلوتلا ةياعر مدقم هيف عقوتي يذلا خيراتلا دعب كلذ متيس .تانايبلا ةدعاق نم كتانايب ةلازإف نيبسحت ىتح .ةدلاولا لبق اًصحف تيرجأ كنأب ديفي لوهجم ريرقت ىلع طقف كلذ دعب تانايبلا ةدعاق ي .ةيصخشلا كتانايب ىلع علاطلاا عيطتسي دحأ لا نكل .تايئاصحلإا 
	 
	 .اذه لوح ديزملاب كرابخإ نأ ديلوتلا ةياعر مدقمل نكمي ؟كتانايبل انتيامح ةيفيك لوح ديزملا ةفرعم نيديرت له تاساردوT  
	  
	 
	 :يهو لمعلا ةعومجم يف تامظنم ةدع كانه .لمع ةعومجم لَبِق نم روشنملا اذه دادعإ مت 
	 
	 
	 ريغ روشنملا دادعإب اوماق نيذلا تاسسؤملاو صاخشلأا .نلآا انيدل يتلا ةفرعملا بسح روشنملا اذه دادعإ مت وأ ةدلوملا نم ةيصخش ةحيصن ىلع لوصحلا كنكمي .تدجو نإ روشنملا يف ءاطخأ يأ نع نيلوؤسم  .ءاسنلا ضارمأ يئاصخأ 
	 
	 عقوم ىلع كلذك روشنملا اذه نيدجت
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