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 ماذا یمكن أن تطلبي فحصھ؟

 

  



 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 ما 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 تخطیط الصدى في األسبوع 
20. 

 ھناك منشور آخر حول الفحص قبل الوالدة للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو.

 أسبوعاً؟ 20ما ھو تخطیط الصدى بعد 

ھو فحص طبي. یسمى ھذا الفحص أیضاً بالفحص الھیكلي باستخدام تخطیط الصدى. غرض  20 إن تخطیط الصدى في األسبوع
ھذا الفحص ھو الكشف عما إذا أصاب الطفل باختالالت جسدیة. فكري مثال في السنسنة المشقوقة (الظھر المفتوح) والجمجمة 

أو انعدام الُكلى أو اختالل فیھا، أو نمو منحرف في  المفتوحة واستسقاء الرأس واختالالت قلبیة وكسر أو ثقب في الجدار البطني
العظام، أو اختالالت في الذراعین أو الساقین. یتحقق أخصائي تخطیط الصدى أیًضا مما إذا كان الطفل ینمو جیًدا وما إذا كان ھناك 

 سائل سلى كاٍف.

 20حالة أخذ موعد إلجراء تخطیط الصدى بعد إذا كنت حامال بتوائم یفحص أخصائي تخطیط الصدى كل جنین على حدة. في 
 أسبوعاً، یرجى إخبارھم بأنك حامل بتوائم.

. إذا كان بإمكان أخصائي تخطیط الصدى أن یرى 20إن تحدید الجنس لیس غرًضا من أغراض تخطیط الصدى في األسبوع 
 الجنس، فلن یحیطك علماً بھ إال إذا استعلمت بنفسك عن ذلك.

 

 أسبوعاً؟ من الممكن إجراء تخطیط الصدى  20صدى بعد متى یجرى تخطیط ال
 من الحمل (وھو 21إلى األسبوع  18ابتداء من األسبوع  20في األسبوع 

 من الحمل (وھو  19أیام من الحمل)، ومن المفضل في األسبوع  0أسبوعاً و 21
 أیام من الحمل). 6أسبوعاً و 19أیام لغایة  0أسبوعاً و 19

 

 یجلب تخطیط الصدى أیة مخاطر لألم والطفل. ھل ھناك مخاطر؟ ال

 فیعوض عنھ التأمین األساسي. 20ما ھي التكالیف؟ ال تحتاجین دفع تكالیف تخطیط الصدى في األسبوع 

. إذا كنت ال 20یسألك مقدم رعایة التولید عند الزیارة األولى ھل تریدین المزید من المعلومات حول تخطیط الصدى في األسبوع 
. في ھذه الحالة 20یة معلومات حول ذلك، لن یحیطك مقدم رعایة التولید علماً بأي شيء حول تخطیط الصدى في األسبوع تریدین أ

 .20تختارین عدم فحص الطفل عن طریق تخطیط الصدى في األسبوع 

تشارة. تختارین بعد ھذه إذا كنت تریدین معرفة المزید حولھ، ستُجرى محادثة شاملة حول ھذا الموضوع. یسمى ذلك بمحادثة االس
أم ال. یتحدث مقدم رعایة التولید خالل ھذه المحادثة كذلك عن  20المحادثة ما إن كنت تریدین إجراء تخطیط الصدى في األسبوع 
 الفحص ما قبل الوالدة للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو.

 

المولدة، ولكنھ من الممكن أیضاً أنھ مقدم رعایة آخر، مثال طبیب األمراض النسائیة إن مقدم رعایة التولید ھو في كثیر من األحوال 
 أو أخصائي تخطیط الصدى أو الممرض(ة).

 



 أین تجدین مزیداً من المعلومات؟

على اإلنترنت قبل المحادثة. وفي حالة عدم فھم  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nlننصحك بمراجعة موقع 
 ن طرح أسئلة حولھ خالل المحادثة.شيء ما یمك

  



 أم ال: األمر لك 20. تخطیط الصدى في األسبوع 2

 

لیس إلزامیاً. أنت التي تقررین بنفسك ما إذا كنت تریدین إجراءه وماذا ستفعلین بعد الحصول  20إن تخطیط الصدى في األسبوع 
 تشائین. على النتیجة. كما أنھ من الممكن أن تتوقفي عن الفحص في أیة لحظة

. ولكنھ 20ال یالَحظ أیة اختالالت جسدیة لدى أغلبیة األطفال. في ھذه الحالة یمكن أن تُطمئنك نتیجة تخطیط الصدى في األسبوع 
من الممكن كذلك أن تقلقك النتیجة أو تزعقك. لھذا فمن المھم أن تفكري جیداً فیما إذا كنت تریدین إجراء تخطیط الصدى في األسبوع 

20. 

 ة قد تساعدك في اتخاذ القرارأسئل

أمام خیارات صعبة. أحیاناً یمكن معالجة االختالالت جیداً، مثال  20من الممكن أن توضعك نتیجة تخطیط الصدى في األسبوع 
مكن ال ی اختالالت قلبیة معینة. وأحیاناً ھذا لیس ھو الحال. ال یتضح ذلك دائماً من قبل. باإلضافة إلى ذلك یجب التفكیر في أنھ

 .20اكتشاف كل االختالالت (بعُد) بمناسبة تخطیط الصدى في األسبوع 

 ھناك تجدین بعض األسئلة التي قد تساعدك في اتخاذ القرار:

  كم تریدین أن تعرفي عن طفلك قبل الوالدة؟ •
ه الحالة أن طفلك قد یصاب باختالل جسدي. ھل تریدین في ھذ 20من الممكن أن یتبین من تخطیط الصدى في األسبوع  •

 إجراء فحص الحق أم ال؟
 إذا تبین من الفحص الالحق أن طفلك مصاب باختالل جسدي بالفعل، كیف تستعًدین لذلك؟ •
 لنفترض أنھ تم إثبات وجود اختالل جسدي خطیر. ما ھو موقفك في ھذه الحالة من وضع حد للحمل؟ •

 المساعدة في االختیار

قائمة أسئلة قد تساعدك في تحدید مشاعرك وأفكارك. تجدین  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nlتجدین في موقع 
ھناك أیضاً نصائح للمحادثة حول ھذا الموضوع مع شریك حیاتك أو آخرین. كما أنك تجدین ھناك حكایات حول تجارب النساء 

 لى المولدة أو طبیب األمراض النسائیة أیضاً.ویمكن دائماً التوجھ بأسئلتك إ اللواتي كان علیھن اختیار ما إذا أردن ھذا الفحص أم ال.

 

 

  



 . محادثة شاملة: االستشارة3

أسبوعاً، ستجرى  20إذا قلت لمقدم رعایة التولید عند الزیارة األولى إنك تریدین المزید من المعلومات حول تخطیط الصدى بعد 
كما أنھ یمكن طرح أسئلتك إلیھا (إلیھ). یسمى ذلك المولدة أو طبیب األمراض النسائیة معك محادثة شاملة حول الفحص. 

 یسمى َمن یجري معك ھذه المحادثة بالمستشار. باالستشارة.

 أحضري بشخص آخر

فیسمع شخصان أكثر من شخص واحد. لھذا فمن المفضل أن تحضري بشخص آخر إلى المحادثة. فكري على سبیل المثال في 
 ال تحضري بأطفال. في ھذه الحالة یمكن التحدث بھدوء.شریك حیاتك أو صدیقة لك أو أحد والدیك. 

 أنت تختارین بنفسك

أم ال. إذا كنت تترددین بعد المحادثة  20تختارین بعد المحادثة الشاملة (االستشارة) ما إذا أردت إجراء تخطیط الصدى في األسبوع 
لنسائیة من جدید. لقد یؤدي إجراء مثل ھذه المحادثة إلى فیما إذا أردت الفحص، یمكن المحادثة عنھ مع المولدة أو طبیب األمراض ا

 أسبوعاً، تتخذین على الفور موعداً. 20مزید من الوضوح. بمجرد أن تعرفي أنك تریدین إجراء تخطیط الصدى بعد 

 

 

  



 . كیف یتم إجراء الفحص؟4

لذلك. كثیراً ما یجب الذھاب إلى مركز  إال ألخصائي تخطیط صدى متدرب خاصة 20ال یجوز القیام بتخطیط الصدى في األسبوع 
. یستغرق 20خاص بتخطیطات الصدى. أحیاناً یستطیع المولدة أو طبیب األمراض النسائیة أن یجري تخطیط الصدى في األسبوع 

 یجعل األخصائي تخطیط الصدى لطفلك ثم یأخذ وقتھ لمشاھدة الطفل بأكملھ جیداً. دقیقة. 30الفحص حوالي 

 أسبوعاً؟ 20تخطیط الصدى بعد ماذا یحدث لدى 

عند إجراء تخطیط الصدى تستلقین على ظھرك وتعرین البطن. سیُدھن بطنك بقلیل من الجل. من الممكن أن تشعري  •
  بقلیل من البرودة.

ثم یحرك أخصائي تخطیط الصدى رأس مخطاط الصدى (نوع من قضیب صغیر) فوق بطنك. یستطیع أخصائي تخطیط  •
  اآلن. في األغلب یمكن لك مشاركتھ في المشاھدة على شاشة.الصدى مشاھدة طفلك 

 ال یسبب إجراء تخطیط الصدى أي ألم. ال یشعر بھ الطفل وال یمثل خطورة علیك أو على طفلك. •

یجب على أخصائي تخطیط الصدى التركیز جیداً خالل الفحص. وال تریدین أن یشغلك أحٌد عما یحدث. لھذا فال تحضري بأطفال 
 ل عدد ممكن من األشخاص اآلخرین (شخص أو شخصین ال أكثر).وفقط أق

 

  



 20 . نتیجة تخطیط الصدى في األسبوع5

 20فور الفحص. ولكن ما معنى النتیجة؟ ھل یعطي تخطیط الصدى في األسبوع  20سوف تتلقین نتیجة تخطیط الصدى في األسبوع 
  التأكد على وجھ الیقین؟

 ما معنى النتیجة؟

مرأة حامل شیئاً قد یدل على اختالل. لیس من الواضح دائًما ما إذا  100من كل  5أخصائي تخطیط الصدى لدى یرى  •
  وما ھي خطورة االختالل وماذا یعني ذلك لطفلك. في األغلب یُعرض علیك فحص الحق. كان ھذا اختالالً حقًا،

. یعني ذلك أنھ من الممكن أن یصاب 20األسبوع لیس من الممكن مشاھدة كل االختالالت عن طریق تخطیط الصدى في  •
 طفلك باختالل حتى ولو كانت النتیجة جیدة.

 ما ھي النتیجة التي یمكن الحصول علیھا؟

 ال تالَحظ أیة اختالالت.

 امرأة حامل. ال حاجة إلى فحص الحق في ھذه الحالة. 100من كل  95ال یرى أخصائي تخطیط الصدى أي اختالل لدى 

 ي تخطیط الصدى إعادة إجراء تخطیط الصدى.یرید أخصائ

من الممكن أال یشاھد أخصائي تخطیط الصدى الطفل جیداً. ال یعني ذلك بالضرورة أن حالة طفلك لیست جیدة. على سبیل المثال، قد 
في حالة الشك ال یكون الطفل في وضع مالئم. ویصعب الفحص في بعض األحیان بعض الشيء لدى النساء األكثر ثقًال إلى حد ما. 

 سیطلب منك أخصائي تخطیط الصدى أن ترجعي من أجل إعادة إجراء تخطیط الصدى.

 تم كتشاف خلل. ال حاجة إلى فحص الحق.

من حین آلخر یشاھد أخصائي تخطیط الصدى شیئاً في تخطیط الصدى یعلم بأنھ لیس خطیراً في األغلب. یختفي شيء من ھذا القبیل 
لحالة یرید أخصائي تخطیط الصدى إعادة إجراء تخطیط الصدى في مرحلة الحقة من الحمل. سیراقب من تلقاء نفسھ. في ھذه ا
 عندئذ ما إن اختفى فعالً.

 تم اكتشاف خلل. یُحتاج إلى فحص الحق للتأكد منھ.

لمعرفة ماذا  من الممكن أیضاً أن یرى أخصائي تخطیط الصدى خلالً. في ھذه الحالة من الضروري إجراء المزید من الفحوصات
یصاب طفلك بھ بالضبط وما ھي العواقب للطفل. سیرسلك أخصائي تخطیط الصدى من أجل التأكد منھ إلى مركز التشخیص قبل 

 الوالدة، وھو قسم في المستشفى.

 

  



 . الفحص الالحق أم ال؟6

خطیط الصدى أو المولدة أو طبیب ھل تم اكتشاف خلل؟ ویُحتاج إلى فحص الحق للتأكد منھ؟ في ھذه الحالة سیتحدث أخصائي ت
األمراض النسائیة معك بالتفصیل عما ھو الفحص الالحق المناسب لك. ال واجب علیك بإجراء الفحص الالحق. لك أن تقرري 

بنفسك عدم القیام بأي شيء وإكمال الحمل. في حالة قرار إجراء الفحص الالحق، تقررین بنفسك ماذا تریدین فعلھ بنتیجة الفحص 
 الحق).(ال

 ما ھو الفحص الالحق؟

 یتكون الفحص الالحق في األغلب من فحص شامل عن طریق تخطیط الصدى في مستشفى تخصصیة.

أحیاناً یُعرض علیك فحص سائل السلى أو فحص الدم. عند فحص سائل السلى یخز الطبیب بإبرة في البطن ویأخذ عینة من سائل 
امرأة یخضعن لفحص سائل  1000: یسقط الجنین لدى امرأة واحدة تقریباً من كل السلى. ھناك احتمال ضعیف في إسقاط الجنین

 امرأة ال یؤدي الفحص إلى إسقاط الجنین. 999السلى. ولدى 

 النتیجة

 یخبرك االختصاصي الطبي بنتیجة الفحص الالحق. من الممكن أن یتبین من الفحص الالحق أن حالة طفلك جیدة.

 یشیر الفحص إلى أن یعاني طفلك من مرض ما. لقد یؤدي ھذا الخبر إلى الشعور بالحزن أو القلق.ولكن ھناك أیضاً احتمال أن 

وربما لدیك أسئلة كثیرة. لھذا ستجرین بعد النتیجة بمدة قصیرة محادثة شاملة مع أحد االختصاصیین الطبیین أو أكثر منھم، مثال 
طبیب األطفال. یختلف الحاضرون من حال آلخر. یتعلق ذلك بنوع  طبیب األمراض النسائیة أو اختصاصي الوراثة السریري أو

 االختالل أو المرض.

 دعم شامل

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

عواقب االختالل وما إذا كان العالج ممكنًا. تمنحك وشریك حیاتك بطبیعة الحال الفرصة والوقت لطرح األسئلة. إنھ من المھم أن 
وجھ إلیھ لالستعالم عن المرض أو تتوفر لك كل األجوبة التي تریدینھا. باإلضافة إلى ذلك تتلقین معلومات حول أین یمكن الت

 أھم المنظمات والمواقع على اإلنترنت. 14االختالل الذي یصاب الطفل بھ. تجدین في الصفحة 

 المساعدة في تحدید ماذا ستفعلین بالنتیجة.

العاملون لدى مركز یتبعھ في األغلب خیار صعب: علیك أن تحددین ماذا ستفعلین بالنتیجة. بطبیعة الحال سیساعدك في ذلك الخبراء 
 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 حین الوالدة مع االختالل أو المرض الذي یتم العثور علیھ.

ت خطیرة لدرجة أن الطفل یمكن أن یتوفى قبل الوالدة أو خاللھا. في ھذه الحالة سیدعمك المولدة أو ھناك أیضاً اختالال •
  طبیب األمراض النسائیة بعنایة.

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

السریري لیساعدوك في اتخاذ القرار المناسب لك. باإلضافة إلى ذلك تعرض علیك اإلمكانیة للتحدث مع خبراء آخرین، 
 من الحمل. 24بوع مثال المساعد االجتماعي. إذا اخترت وضع حد للحمل فإن ذلك من الممكن إلى غایة األس

  



 

مھما كانت النتیجة: تحدثي عنھا مع شریك حیاتك أو المولدة أو المساعد االجتماعي أو عالم النفس أو طبیب األمراض النسائیة أو 
 طبیب األسرة.

 

 

 

  



 . ما الذي یجب معرفتھ غیر ذلك7

 20تكالیف تخطیط الصدى في األسبوع 

وتخطیط الصدى ذاتھ. ال یؤدي ذلك  20تخطیط الصدى في األسبوع  المحادثة الشاملة حولسیعوض التأمین الصحي عن تكالیف 
 إلى تغیرات في مقدار المسؤولیة الشخصیة من التأمین الصحي. لھذا فال تدفعین أي شيء.

راء المحادثة الشاملة انتباه: مع ذلك یشترط أن تكون لمقدم الرعایة اتفاقیة مع مركز إقلیمي خاص بالفحص قبل الوالدة من أجل إج
. استعلمي عنھ مسبقاً وراجعي موقع 20والحق في التعویض عن االستشارة وإجراء تخطیط الصدى في األسبوع 

www.peridos.nl/zoek-zorgverlener  على اإلنترنت لمعرفة من ھم المولدات أو أطباء األمراض النسائیة الموجودون في
 اقیة. واستعلمي شركة التأمین كذلك عما إذا كانت لمقدم الرعایة الخاص بك اتفاقیة مع شركة التأمین.اإلقلیم الذین لدیھم مثل ھذه االتف

 التعویض عن تكالیف الفحص الالحق

شيء یدل على خلل لك أن تختاري إجراء الفحص الالحق. یغطي التأمین الصحي  20إذا شوھد بمناسبة تخطیط الصدى في األسبوع 
 الممكن أن یكون ذلك على حساب المسؤولیة الشخصیة. تحققي من ذلك لدى شركة التأمین الصحي. األساسي التكالیف. من

 

  



 المزید من المعلومات. 8

 اإلنترنت

. إذا واجھت www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nlفي موقع  20تحدین مزیداً على تخطیط الصدى في األسبوع 
، قد تساعدك قائمة األسئلة الموجودة في ذلك الموقع. تجدین 20تخطیط الصدى في األسبوع صعوبات في قرار ما إن أردت إجراء 

 ھناك أیضاً نصائح للمحادثة حول ھذا الموضوع مع شریك حیاتك أو آخرین.

 ھناك مواقع أخرى في اإلنترنت تحتوي على معلومات حول الفحص قبل الوالدة:

www.erfelijkheid.nl 
 www.deverloskundige.nl 

 www.thuisarts.nl 
 www.degynaecoloog.nl 

 منشورات حول فحوص أخرى تقام خالل الحمل

ھناك منشور آخر حول الفحص قبل الوالدة للكشف عن متالزمة داون وإدوارد وباتو. تجدین ھذا المنشور على موقع 
www.rivm.nl/down-edwards-patau/ folder وتجدین في منشور .Zwanger عامة حول الحمل. كما أنك ! معلومات

من الحمل. عن طریق ھذا الفحص یتم تحدید فصیلة الدم الخاصة  12تجدین ھناك معلومات حول فحص الدم المجرى قبل األسبوع 
!. أو www.rivm.nl/folderzwangerبك والكشف عن أمراض معدیة، من ضمن أشیاء أخرى. تجدین ھذا المنشور في موقع 

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

  



 المنظمات والمواقع على اإلنترنت 

 Erfocentrumمركز الوراثة إیرفو 

 ,www.erfelijkheid.nl إن مركز الوراثة إیرفو ھو المركز الوطني االستعالمي بخصوص الوراثة.
www.zwangerwijzer.nl 

BOSK 

معلومات ونصائح وتجري اتصاالً بین شركاء في  BOSKص ذوي إعاقة حركیة وآبائھم. تعطي ھي جمعیة خاصة بأشخا BOSKإن 
السنسنة المشقوقة (الظھر المفتوح) لدى كل من األطفال  BOSKالمصیر وتخدم مصالح ذوي إعاقة حركیة. من بین مجاالت اھتمام 

 www.bosk.nlوالكبار. 

VSOP 

 75 ھي منخرطة في المسائل الوراثیة. تتمثل في رابطة تعاون بین حوالي VSOPنة إن جمعیة منظمات اآلباء والمرضى المتعاو
سنة مصالحھا  40لمدة تفوق  VSOPمنظمة مرضى وأغلبیتھا خاصة بأمراض ذات طبیعة وراثیة أو خلقیة أو نادرة. تخدم جمعیة 

 www.vsop.nl المشتركة في مجال المسائل الوراثیة واألخالق والحمل والبحث الطبي البیولوجي ورعایة األمراض النادرة.

 VG (Vereniging VG netwerken)جمعیة شبكات 

 عاقة ذھنیة و/أو صعوبات في التعلم.بین اآلباء واألشخاص المصابین بمتالزمات نادرة جداً لھا صلة بإ VGتربط جمعیة شبكات 
www.vgnetwerken.nl 

 ZONمنصة 

 إنھا منظمة مرضى خاصة بآباء األطفال المصابین بأمراض نادرة جداً أو مجھولة، وأیضاً اختالالت كروموسومیة.

www.ziekteonbekend.nl 

 Hartstichtingمؤسسة القلب 

 www.hartstichting.nlللمزید من المعلومات حول اختالالت قلبیة خلقیة: 

Fetusned 

 www.fetusned.nlمعلومات حول اختالالت في العظام واألذرع أو األرجل ومعالجات ممكنة: 

 

 .Organisatieتحت عنوان  www.rivm.nl/down-edwards-patau-seoللمزید من المعلومات: 

 فحص ما قبل الوالدةالمراكز اإلقلیمیة ل

 

تحت عنوان  www.rivm.nl/down-edwards-patau-seoتجدین المزید من المعلومات حول ھذه المراكز اإلقلیمیة في موقع: 
Organisatie. 

 

 

 

 



 . استخدام بیاناتك9

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

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

). یتكلف المركز اإلقلیمي بأن یكون VWSكل إقلیم مركز إقلیمي مرخص من وزارة الصحة العامة والرفاھیة والریاضة (یوجد في 
تنظیم الفحص ما قبل الوالدة في إقلیمك جیداً. كما أن المركز اإلقلیمي یراقب على أن یؤدي جمیع مقدمي الرعایة مھامھم بطریقة 

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

 البحث العلمي

على سبیل  من المھم أن تنوفر أرقام وطنیة متعلقة باستخدام برنامج الفحص وتأثیره من أجل المواصلة بتحسین الفحص قبل الوالدة.
ال یمكن للباحثین في  ما ھو عدد النساء اللواتي یجرین الفحص ما قبل الوالدة وما ھي نتیجة اختبارات الفحص المختلفة. المثال ندّون

 مثل ھذه التقییمات واإلحصاءات أن یروا من ھي صاحبة البیانات.

یدة. إذا كنا نرید استخدام بیاناتك في بعض األحیان تكون البیانات الشخصیة مطلوبة للبحث العلمي. مثال في حالة البحث في طرق جد
 من أجل ذلك نطلب منك الموافقة مسبقاً.

 االعتراض

ك إذا كنت ال تریدین أن نستخدم بیاناتك للتقییم والبحث العلمي، یرجى إخبار مقدم رعایة التولید بذلك. في ھذه الحالة تتم إزالة بیانات
 السم فقط بحیث یحتسب بك في اإلحصائیات.بعد تاریخ الوالدة المنتظر. سیبقى ھناك ذكر مجھول ا

 المزید من المعلومات

كما تجدین المزید  .www.peridos.nlیمكن لمقدم رعایة التولید أن تمنحك المزید من المعلومات حول حمایة بیاناتك. أو راجعي 
 .www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/privacy من المعلومات حول ھذه المواضیع في

 

  

http://www.peridos.nl/
http://www.peridos.nl/


یعكس ھذا المنشور الوضع الراھن بناء على المعرفة المتوفرة. إن محرري ھذا المنشور غیر مسؤولین عن معلومات خاطئة أو غیر 
 صحیحة إن وجدت.

 .www.rivm.nl/20wekenecho/folderتجدین ھذا المنشور كذلك في موقع 

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