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 تطلبي فحصھ؟ماذا یمكن أن . 1
 
 

أطلقنا على . جسدي ختاللأو با. بمرض ما اصابً میمكن أن تطلبي اآلن فحًصا للكشف عما إن كان الطفل في بطنك . أنت حامل
 :ھناك نوعان من الفحص". فحص ما قبل الوالدة"ھذا اسم 

 . فحص ما قبل الوالدة للكشف عن متالزمة داون ومتالزمة إدوارد ومتالزمة باتو .1
 . وھذا فحص للكشف عن اختالالت جسدیة. 20تخطیط الصدى في األسبوع  .2

 
 . حوصأنت صاحبة القرار فیما إذا أردت الخضوع لھذه الف

 
ھناك منشور آخر حول تخطیط الصدى في األسبوع . یتعلق ھذا المنشور بالفحص للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو

20. 
 
 

 اختیار الفحص للكشف عن متالزمة داون ومتالزمة إدوارد ومتالزمة باتو
 

ھل أنت حامل؟ في ھذه . ل مدة الحملالخضوع للفحص على وجود متالزمة داون أو إدوارد أو باتو في وقت مبكر خالیمكن 
ھناك . سیسألك عند الزیارة األولى ھل تریدین المزید من المعلومات حول ھذا الفحص. التولیدالحالة تذھبین إلى مقدم رعایة 

 :إمكانیتان
 .توفي ھذه الحالة لن یعرض علیك الفحص للكشف عن متالزمة داون أو إدوارد أو با. ال تریدین أیة معلومات حولھ .1
. 20تخطیط الصدى في األسبوع  حولھذا الفحص و حولفي ھذه الحالة ستجرین محادثة شاملة . تریدین معلومات حولھ .2

 . الخضوع للفحص تستقررین بعد ھذه المحادثة فیما إذا أرد
 

 الفحص؟ حولھل اخترت إجراء محادثة 
 

. ك قراءة شيء حول الفحص ھناكن لیمك. الفحص حولقبل الذھاب إلى المحادثة  www.pns.nlشاھدي : نصیحة
 .وإذا كانت لدیك أسئلة یمكن طرحھا خالل المحادثة. اإللكتروني أیًضا فیدیو بھ توضح للفحصتجدین في ھذا الموقع 

 
مقدم رعایة آخر، مثال طبیب األمراض  یكون من الممكن أیضاً أن. إن مقدم رعایة التولید ھو في كثیر من األحوال المولدة

 ).الممرضة(أو أخصائي تخطیط الصدى أو الممرض  النسائیة
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 األمراض.  2
 

 متالزمة داون
 

 ما ھي متالزمة داون؟
وغالبا ما . یعاني األشخاص المصابون بمتالزمة داون من إعاقة ذھنیة. وال یشفى منھ. مرض یولد بھ الطفل ھيمتالزمة داون 

 . قًاال یمكن معرفة خطورة اإلعاقة مسب. مظھرھم مختلفیكون 

 
 بمتالزمة داون؟كیف یتطور األطفال المصابون 

ال یمكن معرفة . یختلف ذلك من طفل آلخر. یتطور األطفال المصابون بمتالزمة داون بشكل أبطأ وأقل جودة من المتوسط
لحصول على یمكن للوالدین ا. من الجید تحفیز الطفل المصاب بمتالزمة داون ابتداء من الوالدة. كیفیة تطور الطفل مسبقّا

 .الطفل بشكل جیدعدة لكي یتطور المسا
 
 

نادًرا ما یحتاجون إلى مركز نھاري . في األغلب یمكن لھم الذھاب إلى دار الحضانة العادیة. في األسرة األطفال الصغاریتربى 
ى مدارس صغیرة منھم إلوتذھب مجموعة . تذھب أغلبیة األطفال المصابین بمتالزمة داون إلى المدرسة االبتدائیة العادیة. خاص
 . المتوسط منیتعلم األطفال الذین یرتادون مدرسة ابتدائیة عادیة الكالم والقراءة بشكل أفضل . الخاصالتعلیم 

 
ویذھب عدد قلیل منھم إلى مركز . الخاص الثانويتذھب أغلبیة األطفال إلى مدارس التعلیم  بعد مرحلة المدرسة االبتدائیة

في ھذه الحالة قد یكونون . ون أنھم ال یستطیعون االلتحاق باآلخرینمصابین بمتالزمة دالمراھقین الیالحظ بعض ا. نھاري
 . أحیاناً یردون الفعل لھذا السبب بشكل یختلف عن المتوقع. خجولین وغیر واثقین بنفسھم وانطوائیین

 
یسكن الباقي بشكل مستقل و. في سن الثالثین وھمالمصابین بمتالزمة داون في المنزل  البالغینال یزال یسكن ربع األشخاص 

 . في األغلب یسكنون في مشاریع سكنى خاصة بمجموعات صغیرة. إنما تحت إشراف
 

 یحتاج اِألشخاص المصابون بمتالزمة داون طول حیاتھم إلى. سنة في المتوسط 60یعیش األشخاص المصابون بمتالزمة داون 
 . ھلالتوجیھ والمساعدة من قبل والدیھم واأل

 
 ماذا یقول اآلباء واإلخوة واألخوات؟

یعتقد ثمانیة من كل عشرة . كما أنھم یفتخرون بطفلھم. یقول جمیع اآلباء تقریباً إنھم یحبون طفلھم المصاب بمتالزمة داون كثیراً 
ً  وتعتقد أغلبیة اإلخوة واألخوات. طفلھم آباء أنھم أصبحوا ینظرون إلى الحیاة بصفة أكثر إیجابیة بسبب یقولون إنھم . ذلك أیضا

یجدون صعوبة في التعامل . مع ذلك فھناك أیضاً عائالت تواجھ مشاكل. یریدون البقاء على ارتباط بحیاة أخیھم أو أختھم فیما بعد
 . مع ھذه المشاكل

 leven-van-www.downsyndroom.nl/home/levensloop/kwaliteit؟ یرجى مراجعة المزید قراءةھل تریدین 

 
 یة لدى أشخاص مصابین بمتالزمة داون ل صحمشاك

باإلضافة إلى ذلك من الممكن أن یصاب . إن احتمال وفاة الطفل المصاب بمتالزمة داون خالل فترة الحمل ھو أكبر من المتوسط
 :یةاألطفال بمتالزمة داون بالمشاكل الصحیة التال

أما النصف اآلخر فتجرى علیھم عملیة . نصف الحاالتیتوقف ذلك من تلقاء نفسھ في  .یولد تقریباً نصفھم بمرض قلبي •
 . وفي األغلب ال یعانون منھ بعد ذلك مرة ثانیة. جراحیة
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جراحیة لھذا یمكن أن یقام بعملیة . یعاني طفل واحد من كل عشرة أطفال بمتالزمة داون من مرض في المعدة أو األمعاء •
 .السبب

كما أنھم یعانون كثیًرا ما . معرضة لمشاكل في التنفس والسمع والرؤیة والكالإن األطفال المصابین بمتالزمة داون ھم أكثر  •
 . تختلف خطورة ھذه المشاكل من شخص آلخر، إن وجدت. من التھابات

 .كما أنھم یصابون بھ وھم أصغر سنًا في المتوسط. بالخرفالبالغون المصابون بمتالزمة داون ھم أكثر عرضة لإلصابة  •
 

 بمتالزمة داون وآباؤھم؟المصابین طفال تي یحصل علیھا األما ھي المساعدة ال
. یمكن لطبیب األطفال أو العیادة الخاصة بمتالزمة داون أو الفریق الطبي الخاص بمتالزمة داون دعم األطفال أو الشباب وآبائھم

 :من ضمنھمالطبي الخاص بمتالزمة داون من األشخاص التالیین،  یتكّون الفریق
 .طبیب األطفال •
 .وھو شخص یساعد في الكالم. أخصائي تقویم النطق •
 معالج فیزیائي •
 .مساعد اجتماعي •

والعیادة ) AVG(مساعدة من طبیب األسرة، طبیب خاص بالمعوقین ذھنیاً  یتلقوایمكن للبالغین المصابین بمتالزمة داون أن 
 . الخاصة بمتالزمة داون والفریق الطبي الخاص بمتالزمة داون

 
 یة والدعم؟تكالیف الرعامن یعّوض عن 

 . یعوض التأمین الصحي عن تكالیف الرعایة الطبیة الخاصة باألطفال المصابین بمتالزمة داون
 .أنواع مختلفة من الترتیبات التي تعوض عن التكالیف اإلضافیة للوالدین كما أنھ توجد. ن وسائلھموعند الحاجة ع

 
 
 

 متالزمة إدوارد
 

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

إن صحتھم ضعیفة للغایة . غالبًا ما یكون لدیھم تأخر في النمو في الرحم. أو بعد الوالدة بقلیل. بمتالزمة إدوارد خالل الحمل
 . حدوعادة ما یتوفون قبل بلوغھم عام وا

 
ن منھا من ولكنھ یختلف نوع المشاكل التي سیعانو. یعاني األطفال المصابون بمتالزمة إدوارد من مشاكل صحیة خطیرة جداً 

 :ھذه ھي المشاكل التي تحدث. وأیًضا خطورة ھذه المشاكل. طفل آلخر
 .یحدث ذلك في كل األطفال. إعاقة ذھنیة خطیرة جداً  •
 . كل عشرة أطفالي تسعة من یحدث ذلك ف. مرض قلبي خلقي خطیر •
 .یحدث ذلك من حین آلخر. مشاكل في األعضاء األخرى مثل الكلى واألمعاء •
 .یحدث ذلك من حین آلخر. مریئي انسدادأو  ةمفتوح معدة •
 . یحدث ذلك من حین آلخر. وجھ صغیر مع جمجمة كبیرة •

 
 

 متالزمة باتو
 

 ھي متالزمة باتو؟ما 
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تتوفى أغلبیة األطفال المصابین . ینتشر بشكل أقل بكثیر من متالزمة داون. طیر جداً إن متالزمة باتو ھي مرض خلقي خ
إن صحتھم ضعیفة للغایة . غالبًا ما یكون لدیھم تأخر في النمو في الرحم. أو بعد الوالدة بقلیل. الحمل بمتالزمة باتو خالل

 .وعادة ما یتوفون قبل بلوغھم عام واحد
 

خطیرة جداً. ولكنھ یختلف نوع المشاكل التي سیعانون منھا من طفل  تالزمة باتو من مشاكل صحیةیعاني األطفال المصابون بم
 آلخر. وأیًضا خطورة ھذه المشاكل. ھذه ھي المشاكل التي تحدث:

  إعاقة ذھنیة خطیرة جداً. یحدث ذلك في كل األطفال. •
 .یحدث ذلك في أغلبیة األطفال. مشاكل متعلقة بالدماغ والقلب •
 .یحدث ذلك من حین آلخر. لكلى واختالالت في المعدة واألمعاءفي ا أمراض •
 .یحدث ذلك من حین آلخر. الیدین أو القدمینأصابع إضافیة في  •
 .یحدث ذلك من حین آلخر). االنشقاق(انشقاق الشفة والفك والحنك  •

 
 

 إضافیة) كروموسوم(صبغیة 
یحدد ھذا الحمض النووي . DNAحمض النووي وسومات من التتكون الكروم. توجد الكروموسومات في جمیع خالیا جسمنا

أما المصابین . اتزوجاً من كروموسوم 23توجد في كل خلیة . یعمل كل شيء في الجسمكیف یكون مظھر الجسم وكیف 
 . بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو فلھم في كل خلیة كروموسوم إضافي

تسمى متالزمة داون . بدالً من اثنین 21موسومات من الكروموسوم رقم یحمل الطفل المصاب بمتالزمة داون ثالثة كرو •
 .21مة تثلث الصبغي أیضاً بمتالز

تسمى متالزمة إدوارد . بدالً من اثنین 18یحمل الطفل المصاب متالزمة إدوارد ثالثة كروموسومات من الكروموسوم رقم  •
 .18أیضاً بمتالزمة تثلث الصبغي 

اتو أیضاً تسمى متالزمة ب. بدالً من اثنین 13من الكروموسوم رقم ة باتو ثالثة كروموسومات یحمل الطفل المصاب متالزم •
 . 13بمتالزمة تثلث الصبغي 

 www.pns.nlإذا أردت معرفة ما ھو احتمال اإلصابة بمتالزمة داون وإدوارد وباتو، یرجى مراجعة 
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 األمر لك: الفحص أم ال. 3

. القیام بھأنت تختارین بنفسك ما إذا أردت . إدوارد وباتوفحص للكشف عن متالزمة داون ولیس من اإللزامي أن تخضعي لل
 .من الممكن أن تتوقفي عن الفحص في أیة لحظة تشائین. كما أنك تقررین بنفسك إلى أیة درجة تریدین فحص الطفل

 
 

 المساعدة في االختیار
 :تجدین فیما یلي بعض المساعدة في االختیار

ستدركین . kiezen-het-bij-www.pns.nl/dep/hulpة المتوفرة على مة األسئلاملئي قائ •
 .أفكارك ومشاعرك من خالل قائمة األسئلة ھذهما ھي 

 .مع شریك حیاتك أو مع آخرین عن ذلكتحدثي  •
 ). معھا(اطرحي أسئلتك على مقدم رعایة التولید خالل المحادثة معھ  •

 
 

في ھذه . أنجبت طفالً مصاباً بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتومثال ألنھ سبق لك أن . دمتزای كون لدیك احتمالیمن الممكن أن 
ستتلقین ھناك معلومات . وھو قسم في المستشفى. محادثة مع أحد موظفي مركز التشخیص قبل الوالدةطلب الحالة یمكن لك 

 .شاملة حول اإلمكانیات
 
 

 :الفحص أم الین ترید إذا كنت ماتحدید ي قد تساعدك فالتي تجدین فیما یلي بعض األسئلة 
ھل تریدین أن تعرفي خالل الحمل ما إذا كان طفلك مصابًا بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟ أو تفضلین  •

 االنتظار؟ 
 كم تریدین أن تعرفي عن طفلك قبل الوالدة؟ •
فحص ه الحالة إجراء ھل تریدین في ھذ. أن طفلك قد أصاب بمرض تبینلنفترض أنك تحصلین على نتیجة  •

 .كالھما ممكن، أنت التي تقررین ذلك بنفسك. الحق أم ال؟ لكي تعلمیھ علم الیقین
یؤدي ھذان الفحصان إلى احتمال . أما الفحص الالحق فھو فحص النسیج المشیمائي أو فحص سائل السلى •

 ما رأیك في ذلك؟ . ضعیف في إسقاط الجنین
 وارد أو باتو؟بمتالزمة داون أو إدما ھو موقفك من العیش مع طفل مصاب  •
 إنھاء الحمل المحتمل إذا كان طفلك یعاني من إحدى ھذه األمراض؟ طیف سیكون شعورك عند •
 ماذا تریدین فعلھ إذا تبین من الفحص أن طفلك مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟ •

 
 

 ما ھو تأثیر النتیجة المحتمل علیك؟
 :لفحصالحصول على نتیجة ا ھناك ثالثة أوضاع ممكنة بعد

 
أو ُعثر على مرض ال یؤدي إال إلى مشاكل قلیلة في الحیاة . فلم یُعثر خالل الفحص على ما یدل على أمراض. تُطمئنك .1

فالفحص ال یكشف عن كل . من الممكن أن یصاب طفلك بمرض حتى لو كانت النتیجة جیدة: یرجى مالحظة. الیومیة
 .األمراض

 
لك أن تختاري ما إذا . تحتاجین إلى فحص الحق للتأكد. طفلك قد یصاب بمرضالنتیجة إلى أن یر فتش. تصبحین مقلقة .2

 .أردت ھذا الفحص الالحق أم ال
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. أو باختالل آخر. فاتضح من الفحص الالحق أن طفلك مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. تواجھي خیاًرا صعبًا .3

  .ین فعلھفي ھذه الحالة یجب التفكیر فیما ترید
 

 استشارة: ادثة حول الفحص أم المح. 4
 
إذا أخبرت مقدم رعایة التولید خالل الزیارة األولى إنك تریدین المزید من المعلومات حول الفحص، فسیجرى مقدم رعایة التولید 

ویسمى . باستشارةة أیًضا تسمى ھذه المحادث. كما أنھ یمكن طرح األسئلة خالل ھذه المحادثة. ذا األمرھ معك محادثة شاملة حول
 .الشخص الذي تجرین معھ المحادثة بمستشار

 
 

 أحضري بشخص آخر
على سبیل المثال شریك حیاتك أو . لذلك فمن الحكمة إحضار شخص آخر إلى المحادثة. فیسمع شخصان أكثر من شخص واحد

 .التحدث بھدوء كیمكن حتى ال تحضري بأطفال. صدیقة أو أحد والدیك
 

 بنفسكن أنت تختاری
ھل ما تزالین تشّكین؟ یمكن المحادثة عنھ مع مقدم رعایة التولید من . أردت الفحص أم الإذا تقررین بعد المحادثة بنفسك فیما 

بعد المحادثة أو المحادثات تقررین ما إن كنت تریدین إجراء الفحص . لقد تؤدي ھذه المحادثة إلى مزید من الوضوح. جدید
 .وارد وباتو أم الوإد داونللكشف عن متالزمة 
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 االختیار بین اختبارین: الفحص. 5
 
 

 أن تخضعي للفحص للكشف عن متالزمة داون أو إدوارد أو باتو، أنك قررت في حالة 
 :فتختارین بین اختبارین. فعلیك أن تقومي باختیار تالٍ 

: الكروموسومات كذلك ات أخرى فيمعرفة تشوھ، یجب علیك بمناسبة ھذا االختبار القول ما إن أردت NIPTاختبار  •
 .النتائج العرضیة

 .اختبار التولیفة •
 .سنشرح أدناه ماذا ینطوي كل اختبار

 
 

 ؟NIPTما ھو اختبار 
NIPT یكونإذا تبین من فحص الدم أنھ من الممكن أن . یفحص المختبر الدم. أخذ عینة من دم المرأة الحاملفیھ یتم  ھو اختبار 
بالمرض أم  إذا كان الطفل مصابًادوارد أو باتو، فمن الضروري إجراء فحص الحق للتأكد مما داون أو إبمتالزمة مصابًا الطفل 

 . ال
 .من الحمل 11منذ األسبوع  NIPTمن الممكن إجراء اختبار 

 
 .NIPTخیار إضافي لدى اختبار 

لكروموسومات كذلك؟ تشوھات أخرى في اھل تریدین معرفة : وللعلم. ، فعلیك أن تقومي باختیار تالٍ NIPTإذا اخترت اختبار 
 ". النتائج العرضیة"أطلقنا على ھذا اسم 

في : ولكن یرجى مالحظة. الت الصغیرةال یعثر المختبر إال على اختالالت كبیرة في الكروموسومات، یعني ال یعثر على االختال
الت الصغیرة التي ال یعثر ا على االختالوینطبق ذلك أیضً . األغلب یؤدي أي اختالل في الكروموسومات إلى عواقب خطیرة

 . NIPTعلیھا المختبر من خالل اختبار 

 
ستعرفین من خالل ھذا الفحص الالحق كیف تؤثر . إذا عثر المختبر على نتیجة عرضیة، یمكن أن تختاري إجراء فحص الحق

م اطالع حوالي أربع نساء على تیNIPT امرأة یخترن إجراء اختبار 1.000من كل . النتیجة العرضیة في طفلك أو فیك
 .وجود نتیجة عرضیة

 
 NIPTللمزید من المعلومات حول اختبار 

 .والنتائج العرضیة NIPTر للمزید من المعلومات حول اختبا www.pns.nl/nipt راجعي موقع
 

فقین على أن في ھذه الحالة توا). TRIDENT-2(في ھولندا فقط إذا شاركت في بحث علمي  NIPTیمكن اختیار اختبار 
إذا كنت تریدین معرفة المزید حول الدراسة العلمیة، وماذا . ستوقعین نموذج الموافقة على ذلك. م الباحثون بیاناتكیستخد

 .www.meerovernipt.nlتك، یرجى مراجعة اسیحدث لبیان
 
 

 ما ھو اختبار التولیفة؟
 :یجمع اختبار التولیفة بین ھذین الفحصین

 . 14و 9یحدث ھذا الفحص في مرحلة الحمل ما بین األسبوع . لفحص دم المرأة الحام .1
كلما . الطیة القفویة: الجلد في الرقبةلكل طفل طبقة رطوبة رقیقة تحت . قیاس الطیة القفویة للطفل خالل تخطیط الصدى .2

یحدث ھذا الفحص في . كانت الطیة القفویة أسمك، كلما زاد االحتمال في إصابة الطفل بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو
 .14و 11مرحلة الحمل ما بین األسبوع 
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 ما الفرق بین االختبارین؟

رد وباتو، ولكنھ یصعب علیك االختیار بین االختبارین، یرجى إذا أردت الخضوع للفحص للكشف عن متالزمة داون وإدوا
 . 13مراجعة الجدول الموجود في الصفحة 

 :أما الفروق األوضح فھي. ھناكیمكن المقاربة بین االختبارین جیدًا 
 . عن أطفال مصابین بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو بصفة أكثر من اختبار التولیفة NIPTیكشف اختبار  •
 .صحیحة بصفة أكثر من نتیجة اختبار التولیفة NIPTنتیجة اختبار  •

 
 الفحص في حالة توأمین

یرجى مراجعة . NIPTتاري إجراء اختبار التولیفة أو اختبار إذا كنت حامًال بتوأمین أو توائم متعددین، لك أن تخ
www.pns.nl/dep/tweeling. 

 
 

 عمرك؟یھم كم من ھل 
في  امرأة حامل 10.000من كل  ةامرأ 19تحمل . یزید احتمال إصابة الطفل بمتالزمة داون مع تقدم المرأة الحامل في السن

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

 .في السن
 
 

 NIPTمقارنة بین اختبار التولیفة واختبار 
 

 NIPTاختبار  اختبار التولیفة  

 .فحص دم المرأة الحامل•  كیف یتم إجراء االختبار؟
قیاس الطیة القفویة للطفل عن • 

 .طریق تخطیط الصدى
 

 .فحص دم المرأة الحامل• 

االختبار في یتم استخدام ھذا . ال ھل ھذا االختبار دراسة علمیة؟
 .ھولندا منذ بعض الوقت

. فھو اختبار جدید في ھولندا. نعم
ى استخدام علیك أن توافقي عل

. في الدراسة العلمیة بیاناتك
 راجعي أیضاً 

www.meerovernipt.nl 
 

. 14و 9فحص الدم بین األسبوع  متى یمكن إجراء االختبار؟
قیاس الطیة القفویة بین األسبوع 

 .الحملمن  14و 11

 .أسبوعاً من الحمل 11ابتداء من 

كم یستغرق من الوقت حتى 
  حصولي على النتیجة؟

ركز تخطیط لك من میختلف ذ
إذا تم أخذ عینة . الصدى آلخر

الدم قبل تخطیط الصدى بأسبوع 
أو أسبوعین، تتلقین النتیجة في 

 .یوم إجراء تخطیط الصدى
 

 .أیام عمل 10خالل 

اختیار االطالع على ھل یمكن لي 
 النتائج العرضیة؟

في حالة العثور على نتائج 
 .عرضیة، ستطلعین علیھا دائًما

طالع على ختیار االیمكن لك ا
 .النتائج العرضیة إن ُعثر علیھا

 .یورو 175 .یورو 177حوالي  ما ھي تكالیف االختبار؟

 .ال یعطي الفحص التأكد التام. 6
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ففي حالة الحصول : رغم ذلك تكون النتیجة في أغلبیة األحوال مطمئنة. واختبار التولیفة التأكد التام NIPTال تعطي نتیجة اختبار 

 . یعني ھذا أنھ ال یعرض علیك فحص الحق. ال ضئیل فقط في وجود أي اختاللنتیجة جیدة ھناك احتمعلى 

 
 . ن تختاري إجراء فحص الحق، یمكن أغیر طبیعیةفي حالة الحصول على نتیجة 

 . www.pns.nl/dep/uitslagللمزید من المعلومات حول مدى یقین النتیجة یرجى مراجعة . لكي تعلمیھ علم الیقین
 

 ممن تتلقین النتیجة؟
نت وك NIPTإذا اخترت الخضوع الختبار . سیشرح لك ماذا تعني النتیجة لك. سیعطیك النتیجة مقدم رعایة التولید الخاصة بك

تریدین االطالع على ما إن عثر على نتائج عرضیة، فمن الممكن أن یتصل بك أحد موظفي مركز التشخیص قبل الوالدة ھاتفیًا 
 . أو أحد موظفي عیادة خاصة بعلم الوراثة السریریة تابعة لمستشفى جامعیة. ھذه النتیجة لیطلعك على

 
 متى تتلقین النتیجة؟

 .متى ستتلقین النتیجة NIPTسیخبرك مقدم رعایة التولید قبل الخضوع الختبار التولیفة أو اختبار 
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 NIPTنتیجة اختبار . 7
 

 التي یمكن الحصول علیھا؟ NIPTما ھي نتائج اختبار 
 :یمكن الحصول على ھذه النتائج

 
 . طبیعیةغیر لیست النتیجة . أ

ً وھذه النتیجة صحیحة تقریباً  تحمل أقل . االحتمال ضئیل أن تكوني حامالً بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. دائما
ال حاجة .  مصاباً بإحدى ھذه األمراض رغم ھذه النتیجةامرأة حامل قد حصلن على ھذه النتیجة طفالً  1.000من كل  1من 

 .إلى فحص الحق
 

 . غیر طبیعیةالنتیجة . ب
تشیر النتیجة أیًضا إلى أي من األمراض الثالثة قد . حامالً بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتومن الممكن أن تكوني 

مي علم الیقین ما إن كنت حامالً بطفل مصاب بمتالزمة داون أو لكي تعل. یمكن لك الخضوع لفحص الحق. یصاب بھ طفلك
  .إدوارد أو باتو

 .لى ھذه النتیجة فعالً طفال مصاباً بمتالزمة داونامرأة حصلن ع 100من كل  90تحمل حوالي  •
 .امرأة حصلن على ھذه النتیجة فعالً طفال مصاباً متالزمة إدوارد 100من كل  90تحمل حوالي  •
 . امرأة حصلن على ھذه النتیجة فعالً طفال مصاباً متالزمة باتو 100من كل  50تحمل حوالي  •

 . لكي تعلمي علم الیقین أن طفلك مصاب بھذا المرض. الخضوع للفحص الالحق أوالً إذا فكرت في إنھاء الحمل، یتعین علیك 
 

 .وإذا طلبت أن یطلعك على النتائج العرضیة كذلك، فسیعطیك نتیجتھا أیًضا
 :النتائج المحتملة أدناه تجدین

 
 .تم العثور على نتیجة عرضیة. أ

سوف تتلقین دعوة إلجراء محادثة في . وماذا یمكن أن یعني ذلك لك أو لطفلك.  یتم االتصال بك ھاتفیا لتوضیح ما ُعثر علیھ
. حول االختالل المعثور علیھ ستتلقین ھناك مزیدًا من المعلومات. عیادة خاصة بعلم الوراثة السریریة تابعة لمستشفى جامعیة

  .یُحتاج دائماً إلى فحص الحق للتأكد منھ
 

 .ةلم یتم العثور على نتیجة عرضی. ب
ال یعثر اختبار : ولكن یرجى مالحظة. وال حاجة إلى فحص الحق. یُذكر فیھا أنھ لم یُعثر على نتائج عرضیة. ستستلمین رسالة

NIPT لذلك فما یزال ھناك احتمال صغیر في إصابة طفلك بمرض ما. على كل االختالالت في الكروموسومات.  
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 نتیجة اختبار التولیفة. 8
 

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

 
 صول علیھا؟ما ھي نتائج اختبار التولیفة التي یمكن الح

 :تجدین النتائج المحتملة أدناه
 
 

 . بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتولیست لدیك زیادة في احتمال حمل طفل مصاب . أ
ال یُعرض . 1000من  1على سبیل المثال . 200من  1یعني ذلك أن االحتمال في إصابة الطفل بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو ھو أقل من 

وبالتالي ھناك احتمال صغیر في إصابة الطفل . ولكنھا ال تعطي الیقین .تشیر نتیجة اختبار التولیفة إلى مدى االحتمال. علیك فحص الحق
 . بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو رغم ذلك

 

 . لدیك زیادة في احتمال حمل طفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو. ب
لك أن تختاري . 50من  1على سبیل المثال . أو أكثر 200من  1لطفل بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو ھو یعني ذلك أن االحتمال في إصابة ا
 . إجراء فحص الحق من أجل التأكد

 

 ھناك ما یدل على وجود اختالل أو مرض آخر. ج
فیمكن أیًضا أن تشیر الطیة القفویة . ملم أو أكثر، سیُعرض علیك إجراء فحص مكمل عن طریق تخطیط الصدى 3.5إذا كانت الطیة القفویة 

في ھذه . أحیاناً ال یمكن إثبات سبب سماكة الطیة القفویة. وفي أمراض جسمیة مثل اختالل قلبي. ت أخرى في الكروموسوماتإلى اختالال
 الحالة یولد الطفل بدون مرض 

 

في ھذه الحالة یتعلق األمر . تخطیط الصدى ءأثنامن الممكن أن یعثر أخصائي تخطیط الصدى على اختالالت أخرى لدى الطفل 
 .دائًما سنخبركفي ھذه الحالة . ذرعأو أ دماغعدم وجود على سبیل المثال . باختالالت كبیرة
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 ؟أم الالفحص الالحق . 9
 

مكن لھ أو لھا فی. ھل ھناك ما یدل على أن یكون طفلك مصابًا بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو؟ تحدثي مع مقدم رعایة التولید
 :التاليلك االختیار . مساندتك

 .تستمرین في حمل طفلك وال تخضعین لفحص الحق وتنجبین الطفل. ال تفعلین شیئًا •
إذا فكرت . لكي تعلمي علم الیقین ما إن كان طفلك مصابًا بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو أم ال. تخضعین لفحص الحق •

 .وع للفحص الالحق أوالً في إنھاء الحمل، یتعین علیك الخض
 

 تقررین بنفسكأنت 
وتختارین ماذا . إذا كنت تریدین معرفة المزید حول الفحص الالحق، ستُجرى معك محادثة في مركز التشخیص قبل الوالدة

 .الفحص الالحق نال تریدی أن تقرري أنكیمكن لك أیضاً . تشائین فقط بعد ذلك
 
 

 إذا اخترت الفحص الالحق،
 .ع االختبار األول الذي أجریتھلفحص الالحق المعروض علیك بنویتعلق نوع ا

 NIPTكان االختبار األول اختبار . أ
 :في ھذه الحالة سیتكّون الفحص الالحق من أحد ھذین االختبارین. غیر طبیعیةنتیجة  NIPTاختبار أظھر 

من  11ن الممكن إجراؤه منذ األسبوع م. یأخذ الطبیب قطعة صغیرة من نسیج المشیمة لفحصھا. فحص النسیج المشیمائي •
 . الحمل

 .من الحمل 15من الممكن إجراؤه منذ األسبوع . یأخذ الطبیب عینة من سائل السلى لفحصھا. فحص سائل السلى •
ھناك جانب سلبي وھو . یمكنك التأكد عن طریق ھذه االختبارات مما إن كان طفلك مصابًا بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو

 . امرأة 1000من كل  2یحدث ھذا لــ. صغیر في إسقاط الجنین بسبب الفحص احتمال
 

 كان االختبار األول اختبار التولیفة. ب
لك أن تختاري بین . اتضح من اختبار التولیفة أنھ لدیك زیادة في احتمال حمل طفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو

 :ثالث إمكانیات
 . NIPTاختبار  •

؟ في ھذه الحالة یمكن أن تختاري بین فحص النسیج المشیمائي أو فحص سائل غیر طبیعیة NIPTنتیجة اختبار ھل كانت -
 . السلى

 . ؟ لن یُعرض علیك فحص النسیج المشیمائي أو فحص سائل السلىطبیعیةغیر  NIPTنتیجة اختبار  لیستھل -
 .فحص النسیج المشیمائي •
 .فحص سائل السلى •

 
 الالحق نتیجة الفحص

كما أنھ من الممكن أن . من الممكن أن یتبین من الفحص الالحق أن حالة طفلك جیدة. سیطلعك الطبیب على نتیجة الفحص الالحق
. یدل االختبار إلى أن تكوني حامالً بطفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو، ربما تجعلك ھذه الرسالة مقلقة أو حزینة

على سبیل المثال طبیب . السبب ستُعرض علیك بسرعة استشارة شاملة مع طبیب واحد أو أكثر لھذا. رةوربما لدیك أسئلة كثی
یتعلق ذلك بنوع . یختلف َمن تتحدث إلیھ ِمن حال آلخر. األمراض النسائیة أو اختصاصي الوراثة السریري أو طبیب األطفال

 .االختالل أو المرض المعثور علیھ
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 دعم شامل
 :سیطلعوك على األشیاء التالیة خالل المحادثة. واحد أو أكثر لمساعدتك وتقدیم المزید من المعلوماتالمحادثة طبیب سیحضر 

 .كیف یمكن أن تكون حیاة طفلك •
 .ما ھي عواقب ھذا المرض لك ولطفلك •
 . ما إذا كان من الممكن عالج اختالل طفلك •
من ھذا المنشور أھم المنظمات والمواقع  21ن في الصفحة تجدی. أین تجدین المزید من المعلومات حول االختالل •

 .اإللكترونیة حیث یمكنك العثور على مزید من المعلومات
 

 .بطبیعة الحال یمكن لك ولشریك حیاتك طرح كل أسئلتكما خالل المحادثة
 

 جتائبالنیجب فعلھ ما  تحدیدالمساعدة في 
التابعون لمركز التشخیص قبل  األخصائیونسیساعدك . نتیجةتحددي ماذا ستفعلین بالعلیك أن . یتبع ذلك في األغلب خیاٌر صعب

 . الوالدة في ذلك

كما أنھ یمكنك طلب . تستطیعین االستعداد لوالدة طفل یصاب باختالل أو مرض. لك أن تستمري في الحمل وتنجبي الطفل •
 .مساعدة إضافیة خاصة بالحمل والوالدة

سیرشدك مقدم . أو بعد الوالدة بقلیل. الوالدة في حالة وجود اختالالت معینة ل أثناء الحمل أو أثناءمن الممكن أن یتوفى الطف •
 . رعایة التولید بشكل مفید

تحدثي مع المولدة أو طبیب أمراض النساء أو طبیب األطفال أو أخصائي . سیتوفى الطفلفیمكنك اختیار إنھاء الحمل،  •
على سبیل المثال مساعد . آخر أخصائيیمكنك أیًضا التحدث مع  .واطرحي كل أسئلتك. الموضوعالوراثة اإلكلینیكي حول ھذا 

 . أسبوعاً من الحمل 24إذا اخترت إنھاء الحمل، یُسمح بالقیام بھ حتى . اجتماعي
 
  



          Pagina 16 van 21 

 التكالیف والتعویضات. 10
 

 ما ھي تكالیف الفحص؟ وھل سیعوض عنھا التأمین الصحي؟
 االستشارةتكالیف 

أما االستشارة فھي المحادثة الشاملة حول إمكانیات الفحص للكشف عن متالزمة . ستشارةسیدفع التأمین الصحي تكالیف اال
 .كما أنك ال تدفعین مبلغًا عن طریق المسؤولیة الشخصیة. ال تدفعین شیئًا بنفسك. داون وإدوارد وباتو

 
 تكالیف االختبار
 .شركة التأمین الصحي ال یمكن طلب التعویض عن الفاتورة من. االختبار بنفسكعلیك أن تدفعي 

 .یورو 175حوالي  NIPTیكلف اختبار 
 .یورو، لطفل واحد 177یكلف اختبار التولیفة حوالي 

 
 تكالیف االختبار ألن لدیك زیادة في احتمال حمل طفل مصاب بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو

اباً بمتالزمة داون أو إدوارد أو باتو، فسیدفع التأمین دة في االحتمال، مثال ألنھ سبق لك أن أنجبت طفالً مصإذا كانت لدیك زیا
تحققي من ذلك لدى شركة التأمین . ولكنك تدفعین في األغلب مبلغًا عن طریق المسؤولیة الشخصیة أوالً . الصحي االختبار

 . الصحي

 
 لالحقالتكالیف والتعویضات في حالة الفحص ا
سیعوض التأمین الصحي . ، یمكن أن تختاري إجراء فحص الحقغیر طبیعیة NIPTإذا كانت نتیجة اختبار التولیفة أو اختبار 

ولكنك تدفعین في األغلب مبلغًا عن طریق المسؤولیة الشخصیة . فھذه الرعایة متوفرة في التأمین الصحي األساسي. عن تكالیفھ
خیص قبل الوالدة یستطیع أن یزودك كما أن األخصائي التابع لمركز التش. شركة التأمین الصحيتحققي من ذلك لدى . أوالً 

 . بالمزید من المعلومات حول ذلك

 
إذا أردت معرفة التكالیف الحالیة، یرجى مراجعة . من الممكن أن تتغیر التعویضات والتكالیف المذكورة أعاله: یرجى مالحظة

www.pns.nl/dep/kosten. 

 
 .تعویضاتا أن شروط شركة التأمین الصحي الخاصة بك قد تؤثر على الكم
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 المزید من المعلومات حول الفحص. 11
 

 اإلنترنت
إذا واجھت صعوبات في . تجدین ھناك أیًضا قائمة أسئلة. www.pns.nlتجدین مزیداً من المعلومات حول ھذا الموضوع على 

في قائمة  تجدین. ذلكمتالزمة داون وإدوارد وباتو، فقد تساعدك قائمة األسئلة في قرار ما إن أردت إجراء الفحص للكشف عن 
 . ھذا الموضوع مع أشخاص آخرین مناقشةاألسئلة أیضاً نصائح ل

 
 :تجدین معلومات حول الفحص قبل الوالدة على ھذه المواقع اإللكترونیة كذلك

www.meerovernipt.nl 
www.erfelijkheid.nl 

kundige.nlwww.deverlos 
www.thuisarts.nl 

www.degynaecoloog.nl 
 
 

 اتمنشور
 :تستطیعین قراءة المزید في ھذه المنشورات

www.pns.nl/20-تجدین ھذا المنشور على  .20تخطیط الصدى في األسبوع  •
wekenecho/folders. 

. من الحمل 12كما أنك تجدین فیھ معلومات حول فحص الدم المجرى في األسبوع . وھو منشور عام حول الحمل .حامل •
تجدین ھذا المنشور . كما أنھ یتم الفحص للكشف عن أمراض معدیة. عن طریق ھذا الفحص یتم تحدید فصیلة الدم الخاصة بك

 .zwanger-www.pns.nl/documenten/folderعلى 
 

 !اطلبیھا. المولدة أو طبیب األسرة أو طبیب األمراض النسائیةتتوفر ھذه المنشورات أیًضا لدى 

 
 

 الكتب والمنظمات والعناوین
حول الحمل وأیًضا حول االختالالت . إلكترونیة مختلفة یمكن االلتجاء إلیھا للمزید من المعلوماتھناك منظمات ومواقع 

 . واألمراض المختلفة

 
Stichting Downsyndroom )متالزمة داون مؤسسة( 

. نتخدم الجمعیة مصالح األشخاص المصابین بمتالزمة داو. ھي عبارة عن جمعیة خاصة بآباء طفل مصاب بمتالزمة داون
 .وآبائھم

 
 :ةتقدم المؤسسة المساعدة اآلتی

العیش مع طفل عندما یِردن التحدید بأنفسھن ما إن یتمكّن من . یساعدون النساء الحامالت لطفل مصاب بمتالزمة داون •
 ھذا یسمح للوالدین باتخاذ. في ھذه الحالة تعطي المؤسسة معلومات حول العیش مع متالزمة داون. مصاب بمتالزمة داون

 . یناسبھماالذي قرار ال
 . یساعدون آباء وأمھات األطفال الحدیثي الوالدة المصابین بمتالزمة داون •
 . www.downsyndroom.nlعلى تجدین الموقع اإللكتروني لمؤسسة متالزمة داون  •
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شاكل جمیع الم -متالزمة داون " (Downsyndroom - Alle medische problemen op een rij"إن الكتاب عنوانھ 
یقدم كشفاً بالمشاكل الطبیة التي یعاني منھا الكثیر ) األطباء لألطفال( Artsen voor Kinderenألفھ ) 2010) (الطبیة في لمحة

 . من الوالدة لغایة سنوات المراھقة. األشخاص المصابون بمتالزمة داونمن 
 ’. Downsyndroom – Medisch op weg‘یسمى التطبیق بـ . یمكن تحمیل ھذا الكتاب على شكل تطبیق كذلك

 
De cyberpoli )العیادة اإللكترونیة( 

تجدین ھناك معلومات وتجارب كثیرة . زمن أو إعاقةھو عبارة عن موقع إلكتروني خاص باألطفال والشباب المصابین بمرض م
 .www.cyberpoli.nl/downsyndroomتجدین الموقع اإللكتروني على . وتستطیعین طرح أسئلتك ھناك

 
VSOP 

تھتم ھذه المنظمات باألشخاص الذین یعانون من . منظمة خاصة باآلباء والمرضى 81فھي جمعیة تتعاون فیھا  VSOPأما 
إنھ یؤثر على . مصالح جمیع األشخاص المصابین بأمراض نادرة أو وراثیة معینة VSOPتخدم . نادرة أو وراثیة معینةأمراض 

 . www.vsop.nlتجدین الموقع اإللكتروني على . وغیرھم على درایة باألمراض النادرةالسیاسة ویحفز البحث ویجعل األطباء 

 
 Erfocentrum )مركز الوراثة إیرفو( 

 www.erfelijkheid.nlیمكن مراجعة الموقعین اإللكترونیین . ركز الوراثة إیرفو معلومات حول أمراض وراثیةیعطي م
 www.zwangerwijzer.nlو

 
Vereniging VG-netwerken )جمعیة شبكات VG( 

تجدین الموقع . وآلبائھم. ھذه الجمعیة مخصصة لألشخاص ذوي إعاقة ذھنیة أو صعوبات التعلم بسبب متالزمة نادرة جدًا
 .www.vgnetwerken.nlاإللكتروني على 

 
 Platform ZON ) منصةZON( 

مثل متالزمة إدوارد أو . رض غیر معروفأو م. مخصصة آلباء األطفال الذین یعانون من مرض نادر جدًا ZONمنصة 
 .www.ziekteonbekend.nlتجدین الموقع اإللكتروني على . باتو

 
BOSK 

 . وآلبائھم. جمعیات مخصصة ألشخاص ذوي إعاقة جسدیة
 . www.bosk.nlتجدین الموقع اإللكتروني على 

 
Hartstichting )مؤسسة القلب( 

 . www.hartstichting.nlقلبیة خلقیة على  تجدین المزید من المعلومات حول اختالالت

 
Fetusned 

 .ممكنةومعلومات حول معالجات . معلومات حول اختالالت في العظام واألذرع أو األرجل www.fetusned.nlتجدین على 

 
RIVM )المعھد الحكومي للصحة والبیئة( 

بذلك  RIVMویقوم معھد . لمثال المعلومات والفحصعلى سبیل ا. بتنظیم كل شيء متعلق بالفحص قبل الوالدة RIVMیقوم معھد 
edwards-www.pns.nl/down-تجدین المزید من المعلومات على . نیابة عن وزارة الصحة العامة والرفاھیة والریاضة

seo/professionals-en-patau  تحت عنوانOrganisatie )التنظیم.( 

 
 المراكز اإلقلیمیة للفحص قبل الوالدة
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تجدین المزید من . ز اإلقلیمیة للفحص قبل الوالدة بأن یكون تنظیم الفحص ما قبل الوالدة في منطقتك جیداً تتكلف المراك
تحت  seo/professionals-en-patau-edwards-www.pns.nl/downالمعلومات على 

 ).التنظیم( Organisatieعنوان 
 
  



          Pagina 20 van 21 

 

 بیاناتك؟ نتعامل معكیف . 12
 

 حیة ببیاناتك؟أین یحتفظ مقدمو الرعایة الص
یتم تخزین جزء من ھذه . إذا اخترت الفحص قبل الوالدة، فسیحتفظ مقدمو الرعایة الصحیة ببیاناتك في ملف الرعایة الصحیة

ال یمكن إال لمقدمي الرعایة . بشكل مضبوطھذا من الضروري لكي تمر الفحوص ). Peridos(البیانات في قاعدة بیانات وطنیة 
وأخصائي ) ة(مثال المولدة وطبیب األمراض النسائیة وموظف المختبر والممرض. اعدة البیانات ھذهالصحیة االطالع على ق

 . تخطیط الصدى

 
 فیَم تُستخدم بیاناتك؟

 :سیتم استخدام بیاناتك لشیئین مختلفین

یقوم أحد . یحوما إذا كان مقدمو الرعایة یقومون بعملھم بشكل صح. تسیر على ما یرام اتالتحقق مما إذا كانت الفحوص .1
المركز . الوالدة في منطقتك جیداً یتكلف ھذا المركز بأن یكون تنظیم الفحوص قبل . المراكز اإلقلیمیة بمراقبة الجودة ھذه

یمكن لموظف المركز اإلقلیمي االطالع على البیانات . حاصل على تصریح بذلك من وزارة الصحة والرعایة والریاضة
 . النظام مؤمن بشكل جید. ر على ما یرامللتحقق مما إذا كان الفحص یسی

تتمثل ھذه مثال . فحوص وتأثیرات الفحوص لھذا الغرضیتم استخدام األرقام الخاصة بال. من أجل تحسین جودة الفحوص .2
ال . وما ھي نتیجة اختبارات الفحص المختلفة. في أرقام حول عدد النساء الحامالت اللواتي یخترن الفحص قبل الوالدة

ثال م. في بعض األحیان یكون من الضروري للباحثین معرفة ذلك. باحثین االطالع على َمن ھي صاحبة البیاناتیمكن لل
ً . في حالة البحث في طرق جدیدة  .إذا كنا نرید استخدام بیاناتك لھذا الغرض، فسنطلب منك الموافقة مسبقا

 
 ھل ال تریدین أن نستخدم بیاناتك؟

بعد ذلك یمكنھا . بیاناتك لمراقبة الجودة والبحث العلمي، یرجى إخبار مقدم رعایة التولید بذلكإذا كنت ال تریدین أن نستخدم 
ثم ستحتوي . رعایة التولید أن تضعي فیھ ةسیحدث ذلك بعد التاریخ الذي تتوقع مقدم. التأكد من حذف بیاناتك في قاعدة البیانات

لكن ال أحد . بحیث یُحتسب بك في اإلحصائیات. فحص قبل الوالدةقاعدة البیانات فقط على ذكر مجھول یفید بأنك خضعت لل
 .صیةیستطیع االطالع على بیاناتك الشخ

 
 المزید من المعلومات

. رعایة التولید أن تحیطك علماً بالمزید في ھذا الصددة ل كیف نحمي بیاناتك، تستطیع مقدمإذا كنت تریدین معرفة المزید حو
down-op-www.pns.nl/screening-وكذلك . eridos.nlwww.pیمكنك أیضاً أن تراجعي 

tieinforma-patausyndroom/juridische-en-edwards. 
 
 

 TRIDENT-2و TRIDENT-1دراستا 

إذا أردت الحصول على المزید . لذلك نحتاج إلى بیاناتك الشخصیة. ، فستشاركین في دراسة علمیةNIPTإذا اخترت اختبار 
 .www.meerovernipt.nlجى مراجعة من المعلومات حول ذلك، یر

 
 
 

 بیانات النسخ
 

 من الذي وضع ھذا المنشور؟
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 :تتكون من منظمات مختلفة كانتمجموعة عمل  المنشورھذا وضعت 

 )NHG(منظمة أطباء األسرة  •
 )KNOV(منظمة المولدات  •
 )NVOG(منظمة أطباء األمراض النسائیة  •
 المراكز اإلقلیمیة للفحص قبل الوالدة •
 )BEN(خصائیي تخطیط الصدى منظمة أ •
 )NVK(منظمة أطباء األطفال  •
 VKGN)(منظمة أخصائیي الوراثة السریریة  •
 Erfocentrum مركز الوراثة إیرفو •
 VSOP)(جمعیة منظمات اآلباء والمرضى المتعاونة  •
 RIVMالمعھد الحكومي للصحة والبیئة  •

 
ال یتحمل األشخاص والمنظمات التي أنشأت المنشور أیة مسؤولیة . نھذا المنشور بناء على المعرفة التي تتوفر لنا اآل إعدادتم 

یمكن الحصول على نصیحة شخصیة من المولدة أو طبیب األسرة أو طبیب األمراض . المنشور إن وجدتعن أخطاء في 
 .النسائیة

 
 .seo/folders-en-patau-edwards-www.pns.nl/downتجدین ھذا المنشور كذلك على 

 
 م رعایة صحیة، یمكن أن تطلبي نسخاً إضافیة من ھذا المنشور عبر متجر الویب على إذا كنت مقد

seo/professionals-en-patau-edwards-www.pns.nl/down. 

 
 

RIVMالمعھد الحكومي للصحة والبیئة  202حزیران /، یونیو  
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