
 

           

       

       

 

 

       

   

       

        

       

   

       

    

        

     

       
 

 
 

NIPT راحيجلا غير دةالولا قبل ما اختبار 
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 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 فحصه؟ لبيطت أن يمكن ماذا

 الطفل انك إن ماع شفلكلاًحصف طلبيت أن كنيم .ملحا نتأ
 .جسدي تاللخبا أو. ما رضبمًاابمص نكبط في

 .الوالدة بلق ما بالفحص ذلك نسمي

 :الفحوصات من انوعن اكهن
 .NIPT فحص :اتوب متالزمةو إدوارد متالزمةو وندا زمةالمت عن شفلكل الفحص .1
 في دىلصا يططختو 13 األسبوع في الصدى تخطيط :سديةالج وهاتلتشا عن شفلكل الفحص .2

 .20 األسبوع

 .لفحصينا هذين إجراء أردت إذا فيما سكبنف ينتقرر

 نشورم اكوهن .توبا زمةالومت رددواإ زمةالومت داون مةزالمت عن للكشف الفحص ولح وريد المنشور ذاه
 .الجسدية التشوهات عن للكشف لفحصا حول يدور آخر

 االختيار عملية
 الكؤس سيتم .يدالتول عايةر دممق إلى ذهبينتف ً،مالحا نتك إذا
 ومتالزمة اوند مةالزمت عن شفلكل الفحص عن يدزمال معرفة ينديرت نتك إذا ماع

 :انخيار ذلك بعد لديك. األولى لزيارةا اءثنأ اتوب زمةالومت إدوارد
 .فحص وال معلومات ذلك بعد قىتتل لن .ذلك ولح ماتومعل أية تريدين ال .1
 الجسدية توهالتشا فحص حول مكثفة دثةاحم ذلك بعد ستجري .ذلك ولح معلومات ينتريد .2

 ما لمحادثةا هذه بعد تقررين .اتوب مةومتالز دواردإ مةومتالز وناد متالزمة عن الكشف حصفو
 :تريدينه

 ة،داللوا بلق حصف إجراء دمع 

 مةومتالز داون متالزمة عن الكشف فحص أو الجسدية توهالتشا عن كشفلا فحص إجراء 
 أثناء، باتو ومتالزمة إدوارد

 فحصينلا كال أو. 

 صحية ايةعر مقدم اًأيض ونيك أن كنيم .اءسنلا اضرمأ طبيب أو مولدةلا عادة يدولتلا عايةر دمقمب يهنعن ما
 .الممرضة أو الصدى تخطيط أخصائي مثل آخر

 ؟NIPT فحص حول محادثة اءجرإ ِترتخا هل
 .الفحص ولح للمحادثة الذهاب بلق www.pns.nl قعمو ديشاهف

 توضيح به فيديو كذلك ونيراإللكت وقعملا هذا في ينتجد .وقعملا هذا في ذلك حول علوماتم اءةرق يمكن
 .لمحادثةا خالل طرحها كنفيم أسئلة؟ أي لديك هل .للفحص

 18 من 2 حةصفلا

www.pns.nl


      

           

  

             
 

  
 

    
               

          
 

      
               

              
         

 
                

            
               

      
 

               
             

             
   

 
                 

             
 

             
           

 

     
 

               
                

               
             

    
  

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 اضرماأل

 توبا مةومتالز ردواإد مةومتالز داون متالزمة عن للكشف للدم فحص هو NIPT فحص

 وندا متالزمة

 داون؟ الزمةمت هي ما
 عاقةإ من داون متالزمةب ونابلمصا األشخاص عانيي .منه شفىيوال .فلطلا به يولد مرض هي اوند مةمتالز
 .ًابقمس اإلعاقة رةوطخ عرفةم كنيم ال .مختلف همرهظم يكون ما الباوغ .ذهنية

 ن؟داو تالزمةمب بوناالمص الفطألا يتطور كيف
 يمكن ال .آلخر فلط من ذلك يختلف .المتوسط من قلوأ طأأب بشكل وندا زمةالبمت ابونلمصا الفطاأل يتطور

 يمكن .الوالدة من تداءاب وندا زمةالبمت ابمصال الطفل يطنشت يدالج من .ّامسبق الطفل تطورسي كيف رفةعم
 .يدج بشكل الطفل يتطور لكي عدةاالمس على حصولال للوالدين

 لىإ وناجيحت ما اًدرنا .عاديةلا انةضحلا دار لىإ هبوايذ أن ما عادة يمكن .رةألسا في الصغار الطفاأل يتربى
 هبوتذ .ديةالعا دائيةتاالب المدرسة لىإ داون بمتالزمة بينالمصا األطفال أغلبية هبذت .اصخ هارين مركز

 اديةع يةئادابت سةردم إلى ونيذهب ينلذا األطفال يتعلم .الخاص التعليم دارسم إلى هممن رةيغص مجموعة
 .المتوسط من أفضل شكلب راءةلقوا الكالم

 قليل ددع ويذهب .تدائيةاالب المدرسة رحلةم بعد اصلخا ويانلثا عليمالت دارسم إلى فالطألا لبيةأغ تذهب
 حاقتاالل يعونتطيس ال أنهم داون متالزمةب ينمصابلا هقينلمراا بعض يالحظ .نهاري مركز إلى منهم
 كلشب ًأحيانا ناعلويتف لذلك نتيجةو .ومنسحبين نفسهم من يناثقو يروغ خجولين يكونوا أن مكني .ينآلخراب

 .قعوتلما عن لفيخت

 من الثالثين سن في وهم أهلهم نزلم في عيشوني وندا زمةالبمت بيناالمص لغينباال ألشخاصا ربع الزي ال
 .رةيغص لمجموعات انسكإ شاريعم في عيشوني ما ادةع .قلمست بشكل افإلشرا تحت ونباقلا يعيش .رهممع

 بوناالمص اصخشِاأل يحتاج .سطتوملا في سنة 60 مرع حتى اوند مةتالزمب ونابلمصا األشخاص يشيع
 .واألهل ديهموال بلق من اعدةمسوال وجيهلتا إلى حياتهم طول داون متالزمةب

 واإلخوة؟ آلباءا رأي هو ما
 خورونف اًأيض هم ً.كثيرا داون متالزمةب ونالمصاب نتهماب أو همابن ونيحب إنهم ًريباتق اءاآلب جميع ولقي
 تقدعت .ابيةإيج ثرأك بشكل اةالحي إلى ونينظر دعوهم الهمفطأ أن والدين عشرة كل من ثمانية قدتعي .فلهمطب
 هناك كنل .بعد فيما همائقشأ اةحي في ركةاالمش في اررمتسالا ريدوني إنهم يقولون ً.ضاأي لكذ األشقاء غلبيةأ

 د؟المزي راءةق دينيتر هل .المشاكل هذه مع لعامتال في بةصعو ونيجد .كلشاللم رضتعت عائالت ًأيضا
 leven-van-www.downsyndroom.nl/home/levensloop/kwaliteit فراجعي

 18 من 3 حةصفلا



      

           

 

        
                

         

                 
            

                 
     

               
             

  

              
    

 

            
                 

         

   

         

     
    

 
              

       
 

      
            

           
 

  
 

     
               

                
          

 
                

          

        

              
   

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 داون بمتالزمة ابينمص خاصشأ لدى الصحية اكلشلما
 ابصي قدف ذلك لىإ فةضاإلاب .المتوسط من أعلى هو الحمل أثناء داون متالزمةب مصابال فلطلا وفاة التماح

 :اليةلتا الصحية بالمشاكل وناد بمتالزمة المصاب الطفل

 هذه صفن لدى نفسه تلقاء من هذا سيختفي .دةالولا ندع لبقلا في للخ من ًايبرقت نصفهم نييعا 
 .دئذعب ذلك من وننايع ال ادةع ذلك بعد .جراحية لعملية سيخضع خرآلا صفنلا .الحاالت

 يمكن .اءمعاألأوعدةمالفيللخمن وندا زمةالبمت بينامص فالطأرةشعكل منحدوا فلطنييعا 
 .ذلك عالجل احيةرج عملية اءرجإ

 لسمعوا نفستال في صعوبة من داون متالزمةب ينلمصابا األطفال نييعا أن ركبي الاحتم اكهن 
 في المشاكل هذه خطورة آلخر شخص من لفتخت .للعدوى عرضة أكثر أيضا هم .المالكو رؤيةوال
 .دهاوجو لةحا

 سن في يهلع ونيحصل وهم .بالخرف ابةصلإل رضةع أكثر هم داون متالزمةب ونلمصابا لغونبالا 
 .المتوسط من يلقلب أصغر

 هم؟رأمو اءليأوو وندا بمتالزمة ابونمصال األطفال تلقاهاي التي المساعدة هي ما
 اءليوأو الشباب أو طفالألا دعم وندا لمتالزمة فريقال أو اوند زمةاللمت العيادة أو األطفال لطبيب يمكن
 :التاليين األشخاص من منهض من اوند مةالزمت فريق ن ّيتكو .رهموأم

 أطفال طبيب. 

 التحدث تعلم في عدساي خصش وهو .طقنلا لجاعم. 

 عيطبي عالج ائيصخأ. 
 عيماجتا مساعد. 

 وقينلمعاب خاص طبيب رة،ساأل طبيب من اعدةالمس لىع حصولال داون متالزمةب ينابمصلا لغينبالل يمكن
 .وناد لمتالزمة لطبيا قيرفوال اوند تالزمةمل دةيالعاو )AVG( ًذهنيا

 والدعم؟ الرعاية تكاليف يسدد من
 .يهالإ اجوااحت إذا واألدوات .داون متالزمةب ينلمصابا لألطفال طبيةال ايةعالر عن حيالص أمينالت يعوض

 .افيةاإلض اليفتكال ّدتسد تيال لآلباء عدةالمسا أنواع جميع اًأيض اكهن

 ردإدوا متالزمة

 إدوارد؟ متالزمة هي ما
 فالطاأل يةلبأغ تموت .داون متالزمة من بكثير اًشيوع قلأ إنها .ايةغلل رةطيخ خلقية لةاح هي ردواإد مةمتالز

 في النمو في تأخر عللفبا لديهم ونيك ما ًالبغا .يلقلب الوالدة بعد أو .مللحا اءثنأ دواردإ بمتالزمة ينابلمصا
 .حدوا عام غهموبل قبل تونوين ما ادةعو ايةغلل ضعيفة حتهمص .حمرلا

 هي ما آلخر فلط من يختلف مرألا كنول .كبيرة صحية كلشام من ردواإد مةبمتالز مصابونال الفطاأل نيعاي
 :اكلشالم هذه تحدث .اكلشالم خطورة مدى وما بالضبط هاونواجهي تيال المشاكل

 الطفاأل جميع في لكذ يحدث .شديدة هنيةذ اقةعإ. 

 أطفال عشرة كل من عةتس في ذلك دثحي .القلب في يرطخ قيخل يبع. 

 18 من 4 حةصفلا



      

           

            

         

          
 

   
 

     
               

                
              

                
      

        

         

           

          
           

 

   
          

                
              

   

               
          

               
          

              
           

             
 
 
 
 

 
 

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 انحيألا بعض في هذا يحدث .واألمعاء كلىلا مثل األخرى اءعضاأل في مشاكل. 

 انألحيا بعض في هذا دثحي .ريءمال ادوانسد طنلبا فتح. 

 انألحيا عضب في هذا دثحي .كبيرة جمجمة مع صغير وجه. 

 باتو متالزمة

 باتو؟ الزمةمت هي ما
 الفطاأل لبيةأغ موتت .وندا زمةالمت من يرثكباًيوعش قلأ هاإن .غايةلل خطيرة يةلقخ الةح هي توبا مةمتالز

 في النمو في خرتأ بالفعل همديل ونيك ما ًاغالب .بقليل لوالدةا عدب أو .الحمل ثناءأ توبا بمتالزمة ينابلمصا
 اتوب متالزمةب ونابلمصا األطفال انيعي.واحد عام بلوغهم قبل موتوني ما ادةعو ايةغلل ضعيفة حتهمص .حمرلا

 بطالضب ونهاجهاوي التي كلشاالم هي ما آلخر طفل من لفيخت ألمرا كنول ً.جدا رةخطي يةصح مشاكل من
 :كلشاالم هذه دثحت .المشاكل ورةطخ مدى ماو

 الطفاأل جميع في لكذ يحدث .شديدة هنيةذ اقةعإ. 

 الطفاأل غلبيةأيف لكذ يحدث .والقلب ماغدلا اكلشم. 

 اناألحي بعض في هذا حدثي .واألمعاء معدةال في وتشوهات لكلىا اتبارطضا. 

 اناألحي بعض في هذا يحدث .لزائدةا لقدمينا أو دينيلا ابعصأ. 
 اناألحي بعض في هذا يحدث ).األرنبية الشفة( لحنكوا والفك لشفةا انشقاق. 

 إضافي كروموسوم
 دديح ).DNA( النووي الحمض من وماتسوموركال ونتكت .امناأجس خاليا يعمج في ماتوالكروموس جدوت

 من مجموعة 23 على ليةخ كل تحتوي .امناأجس في يءش كل مليع يفوك ناامأجس شكل النووي الحمض
 في ًاإضافي ًاموسموكرو باتو أو إدوارد أو داون متالزمةب المصاب الشخص يمتلك .الكروموسومات من نينثا

 .خلية كل

 نينثا من ًبدال 21 رقم سومورومك من ماتوكروموس ثالثة داون بمتالزمة المصاب فلطلا لدى. 
 .21 الصبغي التثالث متالزمة هو وندا مةزالتمل آخر اسم

 نينثا من ًبدال 18 رقم ومسورومك من كروموسومات ثالثة ردواإد مةبمتالز ابمصلا فلطلا يمتلك. 
 .18 الصبغي التثالث زمةالتم هو رداودإ مةزالتمل آخر اسم

 ثنينا منًبدال 13 رقم روموسومك من تاكروموسوم ثالثة توبا مةبمتالز ابمصلا فلطلا يمتلك. 
 .13 غيصبال التثالث زمةمتال هو توبا مةزالتمل آخر اسم

 راجعي تو؟اوب دواردإو اوند مةمتالزب ابةصاإل الحتما فةرعم ينتريد هل www.pns.nl 

 18 من 5 حةصفلا

www.pns.nl


      

           

     

                 
                 

 

    
      

           
 

          

              
                 

              
       

 
                 

                   
   

          

                 
               

               
         

                

                 

                  
 

        
       

 
    

                
              

        
  

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 سكنفب ذلك ينقررت :ال أم الفحص

 ذلك ينتريد كنت إذا فيما سكبنف ينررتق أنت .توباو دواردإو وندا زمةالمت عن شفلكا فحص إجراء زميل ال
 .وقت أي في الفحص إيقاف نكيمك .الفحص في ريمتتس أن دينيتر مدى أي إلى ررينتق وأنت .ال أم

 اراالختي في عدةاالمس
 :تيارخالا في تياآل دكساعي أن يمكن

 على المتوفر تبياناالس املئي www.pns.nl. ألفكارك ثاقبة نظرة ياناالستب ذاه يمنحك 
 .عركاومش

 ينخرآ مع أو اتكيح شريك مع ذلك عن حدثيت. 

 متزايد الاحتم ديكل يكون قد .بك الخاص توليدلا ايةعر مقدم مع لمحادثةا اللخ تكأسئل حيطرا. 
 الةحلا هذه في .اتوب أو رداودإ أو داون بمتالزمة مصاب فلط ًاسابق لديك انك ألن المثال يلسب على
 .ةييمادألكا اتفيشتمسلل بعتا قسم وهو :الوالدة قبل ما تشخيص مركز في لةابمق راءجإ لك يمكن
 .االحتماالت حول املةش معلومات اكهن قينلتتس

 :ال أم الفحص ينتريد كنت إذا ما يدتحد في دكساعت قد التي لةاألسئ عضب يلي فيما دينجت
 أو تو؟اب أو ردواإد أو وندا زمةالبمت ًاابمص طفلك انك إذا ما الحمل اءنثأ تعرفي أن ينتريد هل 

 ر؟االنتظا تفضلين
 دة؟الالو بلق لكطف عن تعرفي أن تريدين كم 

 راءجإ لةالحا هذه في دينيتر هل .بخلل أصاب قد لكطف أن بينت نتيجة لىع ينتحصل نكأ نفترضل 
 .سكبنف ذلك في ينتقرر نتأ،نممك هماالك .ليقينا لمع تعلميه لكي ال؟ أم الحق فحص

 إلى انالفحص انذه يؤدي .السلى ئلسا فحص أو المشيمة أنسجة فحص هوف حقلالا الفحص ماأ 
 ك؟ذل في رأيك ما .نينجلا إسقاط في ضعيف الاحتم

 تو؟ابأو ردواإد أو وندا زمةالبمت مصاب فلطمع العيش من وقفكمهو ما 

 ت؟وهالتشا هذه أحد من يعاني طفلك انك ذاإ حتملالم مللحا اءنهإ ندع وركعش سيكون يفك 
 تو؟اب أو ردواإد أو وناد بمتالزمة مصاب طفلك أن الفحص من بينت إذا فعله ريدينت اذام 

 حص؟فلا ئجنتا يكعل تؤثر ان كنيم كيف
 :الفحص نتيجة بعد ممكنة حاالت ثالثة اكهن

 باالطمئنان تشعرين سوف
 كلشام تسبب لةاح على ثورعال تم أو .الفحص في طراباتاض ودجو على يدل ما اكهن كنت فلم
 نتاك لو حتى خللب طفلك يصاب أن كنالمم من :اآلتي مالحظة يرجى .وميةالي اةلحيا في قليلة
 .اتاالضطراب كل عن شفكتي ال حصفالف .دةجي نتيجةال

 18 من 6 حةصفلا

www.pns.nl


      

           

 
  

              
         

 
    

                
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 ستقلقك
 أن لك .للتأكد الحق فحص إلى تحتاجين .بمرض ًامصاب يكون قد طفلك أن لىإ نتيجةال يرفتش

 .ال أم الالحق الفحص ذاه ردتأ إذا ما تختاري

 ًاصعب اًارخي تواجهي
 في .خرآ خلل أي أو .اتوب أو ردواإد أو وناد زمةالمت من نييعا طفلك أن الالحق فحصلا هرظي

 .علهف دينيتر فيما التفكير جبي لةالحا هذه

 18 من 7 حةصفلا



      

           

     

                 
        

 
 
              

    
 

     
               
              

 

    
                 

                 
                 

    
  

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 رةاالستشا :ال أم فحص حول ثةمحاد

 تجرى وفس د؟التولي عايةر دمقمل ألولىا ارتكزي اءنثأ الفحص عن يدزملا عرفةم في ترغبين نكأ كرتذ هل
 .ذلك بعد معك موضوعلا هذا حول مستفيضة مناقشة

 الذي الشخص على طلقُي .االستشارةب اًأيض لمحادثةا هذه مىتس .ثةادالمح هذه ناءثأ األسئلة طرح نكيمك كما
 .تشارمس اسم لمحادثةا يجري

 معك آخر خصش أحضري
 أو تكياح شريك المثال سبيل على .لمقابلةا إلى معك اًشخص أحضري لذا .حدوا من ثرأك يسمعان شخصان
 .بهدوء دثحتال يمكنك حتى .باألطفال تحضري وال .خصش من ثركأب تحضري ال .ديكوال حدأ أو صديقة

 بنفسك تختارين أنت
 رةم دثحتلا كنيم ك؟شلبا تشعرين نيزالت ما هل .ال أم الفحص إجراء أردت ذاإ فيما ادثةلمحا بعد ينتقرر
 أو المحادثة بعد .وحضولا من ًامزيد ادثةمحال هذه حكتمن أن يمكن .بك الخاص يدالتول عايةر دممق مع أخرى

 رداودإ ومتالزمة اوند الزمةتم عن شفكلا جلأ من لكطف فحص ردتأ إذا فيما تقرري أن عليك اتثداحملا
 .ال أم اتوب متالزمةو

 18 من 8 حةصفلا



      

           

    

                
                    

              
 

      
              

            
               

 
               

               
       

 

        
          

 
                

              
       

 
              

 
 

                  
                 

                  
               

     
  

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 ؟NIPT فحص تمي يفك

 فحص اللخ من ينتب هل .الدم تبرخالم يفحص .الدم ببعض ملحاال رأةمال فيه رعتبترااختب هو NIPT فحص
 انكإذا مامكدتألل الحق فحص اءرجإ جبي باتو؟ أو اردوإد أو اوندمةبمتالز ًامصاب يكون قد فلطلاأن الدم
 .ملالح من اًوعأسب 11 من ءادابت NIPT فحص إجراء يمكنك .ال أم بالمرض ًاابمص فلطلا

 NIPT اراختب لدى إضافي خيار

 وهاتالتش رفةعم اًأيض ينتريد هل :يددحتلابو .ًٍاحقالاًاررق تتخذي أن فعليك ؟NIPT بارتاخ باختيار قمت هل
 في التشوهات كل المختبر جدي ال .لعرضيةا بالنتائج هذه سمين وسومات؟مورالك في األخرى

 .ما خللب ًامصاب لكطف ونيك أن ضئيل تمالاح اكفهن إيجابية، النتيجة كانت ولو تىح .اتموسوموركال

 نتيجةال تعنيه ما هكذا ينتعرفس .االحق حصف راءجإ اختيار فيمكنك عرضية؟ نتيجة برتخملا وجد هل
 قيل NIPT اءإجر اخترن اللواتي 1000 ددهنع لغالبا نساءال يعجم ينب من .سكلنف أو لطفلك رضيةالع
 .رضيةع نتيجة اكهن أن هنمن أربع اليوحل

 ؟NIPT اراختب حول مزيدال معرفة ريدونت هل
 .عرضيةلا ئجتالنوا NIPT بارتاخ ولح المعلومات من يدزمل www.pns.nl/nipt قعوم راجعي

 أنه يعني هذا ).TRIDENT-2( يةعلم دراسة في شاركت إذا إال لنداهو في NIPT اختبار رااختي نكيمك ال
 عن المزيد فةمعر ينتريد هل .الموافقة رةاستئما في ذلك على توقعين .كتناياب يستخدموا أن للباحثين سمحُي

 www.meerovernipt.nl موقع جعيارف تك؟ابيانل يحدث ماذاو الدراسة؟

 جعيار .NIPT بارتاخ راءجإ اريتخا اًيضأ يمكنك توائم؟ أو بتوأم حامل أنت هل التوأم فحص
www.pns.nl 

 ثرأك داون بمتالزمة مصاب فلط إنجاب ًاسن األكبر املالحو اءسنلل برأك الاحتم اكهن ك؟عمر هو ما همي هل
 في ًامالح 19 اكهن ا،ًعام 30 رهناأعم لغتب املح أةمرا 10.000 بين من .ًاسن غرصألا حوامللا اءنسال من

 155 ّليعد ما اكهن ا،ًعام 40 سن في ملحا مرأةا 10.000 بين من .اوند مةبمتالز ابمص بطفل المتوسط
 اًأيض أكبر توبا أو ردواإد مةبمتالز ابمص فلط إنجاب احتمال يكون .اوند مةتالزبم ابمص بطفل حامل
 . ًاسن األكبر الحوامل اءسنال لدى

 18 من 9 حةصفلا

www.pns.nl
www.meerovernipt.nl
www.pns.nl/nipt


      

           

 

               
 

                  
               

                
          

 

     
                 

              
                 

    
 

    
             

 

           
       

 

      
                

                  
         

 
 

     
                  

                  
  

               

               

                
                

                
          
               

    
   

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 ةجلنتيا

 دة؟كؤم تيجةالن هلو ؟NIPT بارتاخ اللخ من هاليع الحصول يمكن التي ائجتنلا هي ما

 يسل أن تيجةالن كانت إذا :مئنةمط تكون ما دةعا تيجةالن إنف لكذ ومع .قيني أي NIPT رااختب يجةتن دمقت ال
 فيو .الحق لفحص األمر تاجحي لن لكذل .خلل لوجود ايةغلل ضئيل الحتمالا إنف طبيعية، غير مؤشرات اكهن
 نتيجة حكيمن هذا .الالحق فحصلا رااختي لةالحا هذه في يمكنك طبيعية؟ يرغ نتيجة على الحصول الةح

 .www.pns.nl راجعي يجة؟النت ينيق عن يدزمال معرفة دينيتر هل .مؤكدة

 ة؟النتيج على ينصلحت ممن
 نتك هل .لك سبةنلاب جةنتيلا تعنيه ما لك يشرحس .بك الخاص يدولتلا ايةعر دمقم من النتائج ينلقتت سوف

 على تحصلين حتى االتصال اًأيض نممكال منف ات؟موسموالكرو في ىألخرا وهاتلتشا معرفة اًأيض ريدينت
 الوراثة لعلم عةابت خارجية عيادة طةاسبو أو .لوالدةا قبل ما يصتشخلا ركزم من خبير بلق من نتيجةال هذه

 .ميكاديأ ىفتشمس في السريرية

 النتيجة؟ لكستص متى
 .المختبر إلى لدما ولوص عدب ملع أيام 10 غضون في النتائج ينلقتت سوف

 ؟NIPT اختبار من عليها الحصول كنمي التي جئالنتا هي ما
 :ئجنتالا ذهه على صليحت أن يمكن

 .طبيعية غير مؤشرات يجةالنت ظهرت ال
 أو داون بمتالزمة ابمص فلطب ًامالح نيتكو أن ايةغلل ضئيل الاحتم اكهن .صحيحة ًائماد ًباتقري نتيجةال هذه

 مصاب فلطب ًمالحا تكون نتيجةال هذهب ملحا مرأةا 1000 كل من 1 من قلأ .توبا مةمتالز أو ردواإد مةمتالز
 .الحق بفحص ميتقو أن الضروري من ليس .التحالا ذهه بإحدى

 .طبيعية غير شراتمؤ تيجةالن ظهرت
 ًامالح كونيتقد .جةيالنت هذه على NIPT اربتخا بإجراء منيق اللواتي من 1000 كل من اءنس مسخ تحصل

 يعاني قد الثالثة العيوب هذه من أي لىإ اًأيض تيجةالن يرتش .توبا أو دواردإ أو اوند مةبمتالز ابمص فلطب
 .طفلك منه

ً 100 كل من رأةما 90 حوالي .وندا زمةالبمتًاباصم طفال علفلاب لنيحم نتيجةال هذهب  
ً 100 كل من رأةما 90 حوالي .رداودإ زمةالبمتًاباصم طفال علفلاب لنيحم نتيجةال هذهب  

ً 100 كل من 50 حوالي ينتفكر هل .توبا زمةالبمتًاباصم طفال بالفعل لنيحم نتيجةلا ذهبه مرأةا  
ينتعي ال ،ةعيبيط غير نتيجةال تكون عندماو .حقال فحص جراءإ أوالً عليك فيجب ل؟حمال اءإنه في

 بفحص منيق اللواتي من رأةما 100 كل من ثنتانا تحصل .أخرى مرة الفحص ذاه ثمن دفع عليك
NIPT NIPT أخرى مرةاربتخا إجراء اختيار يمكنك .تيجةالن هذه على. 

ً نتك إذا مام كدتألل لكذ .الحق فحص راءإج يمكنك إدواردأو وندا زمةالبمت مصاب فلطب مالحا
 .باتو أو

 18 من 10 حةصفلا

www.pns.nl


      

           

   
                

    
        

 

               

  
   

 
      

                 
            

        
 

     
                 

              
                

 
  

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 .الفحص نتيجة شلتف
 راءجإ اريتخا نكيمك .يجةالنت هذه على NIPT بفحص يقمن اللواتي من رأةما 100 كل من ثنتانا تحصل

 .أخرى مرة NIPT تباراخ
 .رىأخ رةم الفحص ثمن فعد عليك يتعين ال

 .النتيجة هذه لىع اًيضأ ينفستحصل ة؟رضيعال النتائج حول معلومات على صولالح اًيضأ دينيتر كنت هل

 :ممكنة اليةلتا النتائج

 .ضيةرع تائجن على لعثورا يتم لم
 فحص لىإ مراأل يحتاج وال .عرضية ئجتان على ورثعال يتم لم أنه على NIPT بارتاخ بنتائج الةسالر تنص
 الزيال لذلك .المحتملة ماتوموسوالكر توهاتش جميع NIPT اختبار تشفكي ال :مالحظة يجب لكنو .حقال
 .خلل من انيعي طفلك أن ئيلض احتمال اكهن

 .عرضية جةنتي على لعثورا تم
 تتلقين وفس .نفسكل أو لكطفل ذلك يعني أن يمكن وماذا .ليهع العثور تم لما اًشرح ستتلقين بك الاالتص سيتم
 من يدزمال اكهن لقينتتس .ديميأكا فىشتمس في ريةيالسر ثةارولا علم عيادة في محادثة راءجإل عوةد
 .منه أكدتلل اًدائم ًضروريا الالحق الفحص يكون .عليه ثورعال تم الذي خلللا حول علوماتالم

 18 من 11 حةصفلا



      

           

     

                     
       

 
   

            

               
                
 

     

                
            

 

       
      

              
        

                
   

 
                  

                 
 

 

    

                
                  
                

                
       

 
               

 

   

               
   

       

         

          
   

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 ال أم الالحق الفحص اءإجر

 توليدلا ايةعر قدمم مع ثيتحد تو؟اب أو دواردإ أو وندا متالزمة من طفلك انيعي أن لىع دليل أي اكهن هل
 .دعمكيأن كنيم هي أو هو .بك الخاص

 :يارتاالخ هذا يكلد

 الطفل بينجتنو الحق بفحص ومينتق وال الحمل في مرينتست .بشيء ينومتق أال. 

 أو وناد متالزمة من نياعي طفلك انك إذا ما بالتأكيد ينعرفتف .الالحق الفحص بإجراء ينومتق 
 .الالحق الفحص راءجإ ًأوال عليك ذينئح يجب الحمل؟ إنهاء في ينتفكر هل .ال أم توبا أو دواردإ

 نفسكب رريقت أن عليك

 فقط هاعند .لوالدةا بلق ما تشخيص ركزم في مقابلتك ستتم ق؟الحال الفحص عن يدزمال فةرعم ريدينت هل
 .الالحق الفحص راءجإ دينيتر ال نكأًأيضا قرريت أن لك كنيم .ركاختيا ديندتح

 حقاللا الفحص إجراء اخترت ذاإ

 :االختبارين ذينه حدأ هو الالحق الفحص

 أن كنالمم من .هاويفحص مةيشلما من رةغيص نةعي طبيبال زيلي .مةلمشيا أنسجة من عينة فحص 
 .الحمل من اًوعأسب 11 بعد ذلك يتم

 15 بعد لكذ تمي أن الممكن من .ويفحصها سيوياألمن ئلالسا من نةعي طبيبال خذأي .سلىلا بزل 
 .ملحلا من اًأسبوع

 .باتو أو رداودإ أو وناد متالزمة من نييعا طفلك انك إذا ما يقينلا جهو على عرفينتس تااالختبار هذه عدب
 1000 كل من ينتاثن في هذا دثيح .الفحص بسبب اضجهلإل ئيلض احتمال اكهن أن هو السلبي الجانب

 .رأةما

 الالحق صحالف ةجنتي

 اًيضأ اكهن كنول .عيطبي غير شيء جدوي ال أنه تيجةالن ذهه تكون قد .الالحق الفحص نتيجة بالطبي يكسيعط
 أو توبا مةمتالز أو ردواإد مةمتالز أو داون متالزمةب ابمص فلطب املح نكأ إلى بارتاالخ يشير أن تمالاح
 في ببسلا هو هذا .لةاألسئ من ثيركال لديك يكون وربما .يحزنك أو برالخ ذاه لقكقي قد .آخر ومسوومرك للخ
 أو النساء أمراض بطبي المثال سبيل لىع .أكثر أو حدوا بطبي مع املةش ابلةمق عةبسر قىستتل أنك
 .األطفال طبيب أو الوراثة علم في تصاصيخا

 .عليها ثورعال تم التي الةحال أو الخلل على ذلك وقفتي .عهم دثحتت الذي خصشلا لفختيقد

 الشاملة المساعدة

 يلي بما رونكسيخب .دثةاحملا اءنثأ اتموالمعل من يدزمال ديمقوت تكاعدسلم أكثر أو حدوا طبيب اكهن يكونس
 :لمحادثةا اءثنأ

 طفلك اةحي ونتك أن كنيم يفك. 

 لطفلكو لك بالنسبة لللخا هذا عواقب هي ما. 

 طفلك خلل عالج كنالمم من انك إذا ما. 

 18 من 12 حةصفلا



      

           

                
           
           

 

        

              
        

               
        

                  
       

              
             
             

     
  

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 نشورالم هذا من 15 صفحةلا على تجدين .خلللا حول علوماتملا من يدزم على ورثعال مكني ينأ 
 .علوماتالم من يدزم لىع ورثعلا يمكنك حيث الويب قعواوم ماتظمنال أهم

 .ادثةمحال اءثنأ تكأسئل يعجم طرح اتكيح يكشرو أنت لطبعبا نكيمك

 جئنتالبا فعله جبي ما حديدت في المساعدة

 دكساعيس .يجةتالنبنهليفعست مافي تقرري أن يجب .صعب رارق اتخاذ ذلك بعد يكعل يجب ما ادةع
 .لكذ في الوالدة قبل يصتشخلا كزمر من األخصائيون

 أو خلل من عانيي فلط لوالدة ادعدستاال يمكنك .فلطلا وإنجاب حمللا في تستمري أن يمكنك 
 .لوالدةاو للحمل إضافية ايةعر طلب اًأيض يمكنك .مرض

 قليلب الوالدة بعد أو .معين خلل جودو الةح في لوالدةا اءثنأ أو الحمل ثناءأ الطفل وفىتي أن يمكن. 
 .األمر هذا في يدالتول رعاية دممق دعمكسي

 أو اءنسال راضمأ طبيب أو يدولتلا مرضةم مع ثيتحد .فلطلا وفىتسيف .الحمل اءنهإ ياراخت يمكنك 
 مع التحدث اًأيض يمكنك .تكئلأس كل حياطرو .األمر هذا ولح الوراثة ئيأخصا أو طفالألا طبيب

 ذلك عليفت أن يمكن ل؟حمال اءنهإ ارينتخت هل .جتماعيا مساعد الالمث يلسب على .آخر ائيصخأ
 .مللحا من ًعاسبوأ 24 حتى

 18 من 13 حةصفلا



      

           

  

         
 

   
             

              
 

 

   
               

       
 

             

   
                  

                
      

 

    
                

               
              

      
 

              
       

  

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 ويضاتعوالت يفلاتكال

 التكاليف؟ هذه ينأملتا دديس هلو فحص؟ال تكاليف هي ما

 تشارةساال يفالتك
 الفحص كانياتإم ولح مكثفة محادثة هي ارةشاالست .االستشارة كاليفت دفعب حيالص أمينلتا كةشر تقوم
 يةللمسؤول ًاوفق لغمب اكهن يسول .سكبنف ًاشيئ فعينتد ال أنت .اتوبو وإدوارد اوند مةمتالز عن كشفلل

 .الشخصية

 اراالختب يفالتك
 لغبت .حيالص أمينلتا كةشر من اتورةفال عن يضوعتلا طلب كنكيم ال .سكفنب اربتخالا تكلفة عيتدف أن يكعل
 .وروي 175 حوالي NIPT اربتخا كلفةت

 واردإد أو داون بمتالزمة مصاب طفل إلنجاب أكبر حتمالا لديك ألن اراالختب يفالتك

 باتو أو
 تو؟اب أو ردواإد أو وندا بمتالزمة ًاباصمًفالط ًابقسا جبتنأ نكأل الالمث يلسب على برأك تمالاح يكلد هل

 ؤوليةسلمل ًاوفق ًامبلغ ًأوال تدفعين ما دةعا لكنو .لةالحا هذه في االختبار يفالكت حيالص مينألتا كةشر ستدفع
 .لذلك حيالص أمينلتا ركةش عةاجمر جىير .الشخصية

 حقالال الفحص يفالتك
 تأمينك دفعيس .الحق فحص يارتاخ ةاللحا هذه في مكنكي؟NIPT الختبار طبيعية يرغ نتيجة على حصلت هل

 ًامبلغ ًأوال تدفعين ما عادة ولكن .سيسااأل حيلصا تأمينلا في يةعالرا هذه تضمين يتم .لكذ تكاليف الصحي
 من خصائيألا بركخي أن اًأيض يمكن .حيالص أمينلتا كةرش لدى لكذ من كديأت .الشخصية للمسؤولية ًاوفق

 .دزيملبا الوالدة قبل التشخيص مركز

 تغيرت قد أعاله رةكومذال اليفوالتك ومسرال .ضاتكويتع على الخاصة الصحي ينلتأما شركة شروط تؤثر قد
 .www.pns.nl عياجفر ن؟اآل فيالالتك عرفةم تريدين هل ً.أيضا

 18 من 14 حةصفلا

www.pns.nl


      

           

     

              
         

 

  
             

                 
                

       
 

            
     

    
    

  
 

 

   
             

     

        

                 
             

   

            

        
 

     
              

              
     

 
   

                
            

   
 

  
                

                 
   

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 حصلفا حول معلوماتال من المزيد

 حول .اتموعلملا من يدزم على حصولال اللهاخ من يمكنك راتووالمنش والمواقع اتمظنملا من ديدعال اكهن
 واألمراض خلللا اعأنو من ديدعال ولح اًأيض لكنو ملكح

 اإلنترنت

. 

 .أسئلة ئمةاق فيه تجدين ماك . www.pns.nl قعمو لىع الموضوع هذا حول ماتوالمعل من يدزمال ينستجد
 اوند مةمتالز عن شفلكا جلأ من لكطفل لفحص ينتخضعس كنت إذا ما ديدحت في صعوبة اجهينوت هل
 على ًأيضا ألسئلةا مةائق تحتوي .تكدعاسم على رةادق لةاألسئ قائمة ونتك أن كنالمم منف؟واتوب ردواإدو
 .ينخرآ أشخاص مع الموضوع هذا شةناقمل صائحن

 :اقعوالم ذهه على الوالدة قبل ما فحص ولح اتموعلم جودو لككذ نكيمكو
www.meerovernipt.nl 

www.erfelijkheid.nl 
www.deverloskundige.nl 

www.thuisarts.nl 
www.degynaecoloog.nl 

 وندا متالزمة مؤسسة
 .وندا زمةالبمت ذوي لحمصا الجمعية دمتخ .اوند مةبمتالز ابمص فلط لديهم الذين مهاتألاو لآلباء معيةج
 :آلتيةا دةاعالمس المؤسسة قدمت .ائهمآبو

 
 

 

 .وندا زمةالبمت صابمفلطبملوالحااءنسال ونعميد

 دمتق .اوند زمةالتبم ابمص فلط مع تعامللا هنبإمكان انك إذا ما هنبأنفس قررني أن دنير ّكن إذا
 خاذتبا للوالدين يسمح ذاه .داون تالزمةم مع ايشعالت حول علوماتم الحالة هذه في المؤسسة
 .ناسبهمي الذي القرار

 .داون زمةالمتب مصاب دةالولا حديث فلط هميدل ينلذا واألمهات اءاآلب ونعميد

 هو اوند مةزالتم ؤسسةلم رونيلكتإلا وقعملا .www.downsyndroom.nl 

- Downsyndroom" ابتك ويتحي Alle medische problemen op een rij " وندا تالزمةم أي -
 طبيةال كلشاالم عن عامة لمحة على ) 2010( طفاللأل أطباء تأليف من اليوالت على طبيةال المشاكل يعجم
 اًأيض يمكنك .اهقةالمر سن حتىو الوالدة منذ .اوند مةبمتالز المصابين األشخاص من ديدعال لدى تحدث التي
 ’.Downsyndroom – Medisch op weg‘ تطبيقلا سمىي .كتطبيق ابتكال هذا تنزيل

De cyberpoli )يةلكترونإلا العيادة( 
 أو منمز مرض من عانوني ينلذا والشباب الفطلأل تاالمعلوم من الكثير على يحتوي رونيكتإل وقعم إنه
 على ونيراإللكت وقعملا تجدين .ليهع تكأسئل طرح نكويمك كثيرة ربجاتو ماتوعلم فيه ينتجد .عاقةإ

.www.cyberpoli.nl/downsyndroom 

VSOP 
VSOP افعدت .ًامع والمرضى اآلباء من منظمة 81 فيها يعمل جمعية عن ارةبع VSOP ميعج لحمصا عن 

 عيولا وزيادة البحث تحفزو اسةيلسا على تؤثر إنها .راثيةوو نادرة خلل أنواع من ونانيع ينلذا األشخاص

 18 من 15 حةصفلا

www.cyberpoli
www.downsyndroom
www.degynaecoloog.nl
www.thuisarts.nl
www.deverloskundige.nl
www.erfelijkheid.nl
www.meerovernipt.nl
www.pns.nl


      

           

          
 

     
            

   
 

    
              

   
 

   
              

       
 

    
            

 
  
            

    
 

       
              

          
 

      
                

      
 

        

      
 

                
 

 
               

               
          

 
 

               
  

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 www.vsop.nl. هو نياإللكترو لموقعا .النادرة الحاالت حول رهميوغ األطباء بين

Erfocentrum )فويرإ راثةلوا كزمر( 
 الويب واقعم في يهالع العالطا يمكنك .اثيةالور راضماأل حول اتموعلم Erfocentrum يوفر

www.erfelijkheid.nl و www.zwangerwijzer.nl 

 VG اتكبش معيةج
 . ًاجد نادرة متالزمة ببسب التعلم صعوبات أو هنيةذ اإلعاقات ذوي اصشخألل مخصصة لرابطةا هذه

 هو لموقعا .وآلبائهم

 ZON منصة

.www.vgnetwerken.nl 

ZON Platform ثلم .معروفة يرغ حالة أو . ًاجد درةنا حالة من نونايع الذين الفطاأل اءآلب منظمة هي 
 www.ziekteonbekend.nl. هو لموقعا .اتوب أو ردواإد مةمتالز

Hartstichting القلب ؤسسةم 
 www.hartstichting.nl. على يةلقلخا القلب عيوب حول المعلومات من مزيد وجود يمكن

Fetusned 
 ومعلومات .اقينلسا أو عيناالذر أو ظامعال في توهاتش ولح ماتومعل www.fetusned.nl على ينتجد
 .ممكنةال عالجلا أنواع حول

RIVM البيئةو للصحة وميكحلا هدمعال 
 معهد يقوم .والبحث معلوماتلا المثال سبيل على .لوالدةا قبل بالفحص تعلقي ما كل RIVM هدمع ينظم

RIVM وقعم راجعي .والرياضة هيةالرفاو لصحةا ارةزو عن ابةين بذلك .www.rivm.nl 

 الوالدة بلق للفحص ميةيلقإلا كزارملا
 تجدين .قتكطنم في حيحص بشكل الوالدة قبل ما فحص تيبرت الوالدة قبل ما لفحص اإلقليمية كزالمرا تضمن
 www.pns.nl. وقعم على اتموالمعل من ًامزيد

 الحمل ناءثأ أخرى ختباراتا حول شوراتنم

 :اترونشملا هذه في يدالمز قراءة تستطيعين

 وقعم على ورنشملا هذا تجدين .الحمل من 20 األسبوع في الصدى يطخطتو 13 األسبوع في الصدى تخطيط
.www.pns.nl/folders 

 له ستخضعين الذي دمال حصف ولح اتموعلم كذلك فيه ينتجد وفس .الحمل عن عام ورشنم هذا !حامل
 كان ذاإ فيما تحقيقلبا وسيقومون .مكد لةفصي بارتاالخ هذا حددي .الحمل من 12 األسبوع في نينوتك عندما

 www.pns.nl/folders. وقعم لىع شورنالم هذا دينجت .معدي مرض يكلد

 هممن بيهااطل .ساءنال راضمأ بطبي أو ألسرةا طبيب أو يدالتول ضةممر لدى اًأيض منشوراتلا هذه تتوفر

 18 من 16 حةصفلا

www.rivm
www.fetusned.nl
www.hartstichting
www.ziekteonbekend
www.vgnetwerken
www.zwangerwijzer.nl
www.erfelijkheid.nl
www.vsop


      

           

   

 
                 

             
   

 
               

     
 

    

                
                

             
           

 
             

              
            

             
        

 
       

               
                 

                
        

 
    

                 
        

            
              

 
  

RIVM (NIPT )حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا 

 تك؟البيان يحدث ماذا

 عايةالر لفم في كتياناب بحفظ صحيةال الرعاية مقدمو ومقيس الةحال هذه في والدة؟لا قبل الفحص ينارتخت هل
 تمر لكي ريضرو ذاه ).Peridos( وطنية بيانات عدةاق في البيانات هذه من جزء دخالإ يتم .ةالصحي

 .مضبوط كلبش الفحوص

 اءنسال راضمأ ائيصأخو المولدة ثالم .تكنابيا لىع العطالا فقط الصحية عايةلرا قدميلم عدا ما كنيم ال
 .دىلصا يططخت صائيأخو )ة(مرضموال المختبر عداسمو

 تك؟ابيان تستخدم مافي

 بعملهم ومونيق ايةعالر مقدمو انك إذا وما .رامي ما على تسير تااالختبار كانت إذا مما تحققال .1
 قبل ما الفحص تنظيم تمي أن كزرمال هذا يضمن .إقليمي كزرم لَبِق من ذلك يتم .صحيح شكلب
 عايةلروا الصحة ارةزو من بذلك تصريح لىع اصلح المركز .تكمنطق في صحيح بشكل لوالدةا

 بشكل مؤمن امظنال .هامن حققتوال اتانيبلا على االطالع ميلياإلق كزرملا موظفل كنيم .اضةيروال
 .يدج

 .راتااالختب تأثير ولحو اساتالدر حول األرقام خداماست لكلذ تمي .تااالختبار جودة سينحت ادةيزل .2
 ماو .الدةوال قبل الفحص ترنخي اللواتي حوامللا اءنسال عدد حول امقرأ المثال، سبيل على هيو

 يكون يانحألا بعض في .البيانات احبةص معرفة ثينحبالل يمكن ال .المختلفة راتااالختب نتيجة هي
 يدرن هل .جديدة ائلسو عن البحث ندع ل،المثا بيلس على .ذلك معرفة يناحثبلل الضروري من
 .ذلك على وافقتكم ًأوال فنطلب ك؟لذل كتناياب امخدستا

 بياناتك؟ خدمنست أن دينيتر أال

 هابعد يتمس .بذلك التوليد ايةعر قدمم ريفأخب ي؟العلم والبحث الجودة اقبةلمر تكنابيا استخدام منا ريدينت أال
 ستحتوي .تلد أن يدالتول عايةر مقدم فيه يتوقع الذي اريخلتا عدب ذلك مسيت .البيانات عدةاق من تكانايب الةزإ
 في بينستح حتى .الوالدة قبل اًفحص يترجأ نكأب يديف ولجهم ريرقت على قطف ذلك بعد اتانيبال دةاعق

 .لشخصيةا كتبيانا على االطالع يعتطيس حدأ ال لكن .اإلحصائيات

 ؟تمامعلوال من المزيد

 هذا ولح بالمزيد اركبإخ أن توليدلا رعاية دمقمل يمكن ناتك؟ابيل تنايامح كيفية حول يدزمال فةرعم ريدينت هل
 اتساردو .www.pns.nl وقعم علىو .www.peridos.nl وقعم لىع العطالا أكذلك يمكنك .األمر

TRIDENT-1 و TRIDENT-2 بارتاخ راءجإ ارينتخت هل NIPTذاله .علمية دراسة في ركينفتشا ؟ 
 موقع جعيارف األمر؟ هذا ولح اتموعلملا من يدزم ينتريد هل .الشخصية اناتكيب إلى تاجحن ببسلا

www.meerovernipt.nl 

 18 من 17 حةصفلا

www.meerovernipt.nl
www.pns.nl
www.peridos.nl


      

           

      

 
              

      

       

     

       

     

     

            
     

 
 

   

               
               

    
 

              
             

         
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 RIVM (NIPT حيارلجا يرغ دةالوال بلق ما راختبا(

 المنشور؟ ذاه عدادبإ قام نَم

 :وهي العمل عةمجمو في اتمظنم عدة اكهن .عمل عةوممج لَبِق من ورنشملا هذا ادعدإ تم

 الصوتية فوق جاتوملا نييف ظيمنت )BEN( 

 دةالولا بلق فحصل اإلقليمية كزالمرا 
 كزمر Erfocentrum• مولداتال يمظنت )KNOV( 

 الفطاأل اءبطأ ظيمنت )NVK• ( النساء اضأمر اءطبأ تنظيم )NVOG( 

 البيئةو للصحة الحكومي هدالمع )RIVM( 

 السريرية الوراثة علماء مةمنظ )VKGN( 

 ةناوتعلما رضىموال اءاآلب منظمات جمعية )VSOP:( منظمة 90 تضم رضىملل ملةاش منظمة 
 .والوراثية النادرة راباتطباالض معنية

 ولوفونالك

 يرغ المنشور دادعبإ قاموا ينلذا والمؤسسات األشخاص .آلنا لدينا تيال رفةعالم حسب ورنشملا هذا ادعدإتم
 أو المولدة من شخصية نصيحة على حصولال يمكنك .وجدت إن ورنشملا في طاءخأ أي عن لينوؤسم
 .النساء أمراض خصائيأ

 ولح معلومات على يحتوي ذيال الويب قعمو ،www.pns.nl وقعم لىع كذلك المنشور ذاه ينتجد
 نكيمكف د؟التولي عايةر دممق أنت هل ).دةالولا ثيحديو دةالولا بلق تباراتاالخ( وبعده الحمل ثناءأ راتااالختب
 .www.pns.nl/webshop وقعم لىع الويب جرمت عبر ضافيةإ اترونشم طلب

 2021 األول تشرين/كتوبرأ ،RIVM هدمع

 18 من 18 حةصفلا

www.pns.nl/webshop
www.pns.nl�

