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 ما هو؟            
ن  ، ويزيد مثل هذا التغي�ي من احتمال والدة الجن�ي ن ، عندما يطرأ تغي�ي عىل جزء من أجزاء جسم الجن�ي ي

ا بالعيب الخل�ق
ً
، أو ما يعرف أحيان ن يحدث تشوه الجن�ي

ي صحة طفلك ونموه وجودة حياته. 
ي مشكالت �ن

، كما بوسعه التسبب �ن
ً
ميتا

ن وجود تشوه من عدمه. من التشوهات  يمكن التحقق من العديد من هذه التشوهات، أو فحصها، خالل المرحلة المبكرة من الحمل، وبوسع االختبارات أن تب�ي
ي 18 أو عيب بالقلب. 

ي 21 )متالزمة داون( أو تثلث الصب�ن
الشائعة خطر وجود تثلث الصب�ن

الفحص ما قبل الوالدة اختياري وينطوي غالبا عىل تكلفة، ولست مضطرة إلجرائه. يمكنك االختيار بحسب تفضيالتك الشخصية وعوامل الخطر. 
ن من نتيجة  ن إىل اختبارات إضافية إذا تب�ي ن فقط إذا كان هناك احتمال زائد لوجود تشوه. قد تحتاج�ي ال تقوم هذه االختبارات بتشخيص هذه األمراض بل تب�ي

االختبار احتمال وجود تشوه. 

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟ 
، وقد يناقش معك  سيناقش طبيبك العام معك الخيارات والتكاليف والمخاطر الخاصة بكل اختبار تقصي

ي اتخاذ القرار.
األسباب الداعية إىل إجرائك لهذه االختبارات. كما سيمدك بموارد تساعدك �ن

ي إذا كانت لدى أرستك سوابق لحاالت وراثية مثل متالزمة داون.
قد يحيلك طبيبك العام إىل أخصا�ئ

سيناقش طبيبك العام النتائج معك إذا قررت إجراء اختبارات التقصي ما قبل الوالدة. عليك التفك�ي فيما إذا كنت 
ي إجراء المزيد من االختبارات إذا زاد احتمال إصابة طفلك بتشوه. 

ن �ن ترغب�ي

تتضمن بعض األمثلة عىل االختبارات اإلضافية اختبار تقصي أك�ث دقة لبعض عيوب الصبغيات أو اختبارًا 
ىل(. ل السَّ ن  )أخذ عينات من الزغابات المشيمية )CVS( أو ال�ب

ً
تشخيصيا

سيمدك طبيبك العام بالمزيد من المعلومات عن هذه االختبارات، وقد يحيلك إىل عيادة إلجرائها. كما وقد يناقش 
.  خلقياً

ً
ن عيبا طبيبك العام معك خياراتك إذا ثبت أن لدى الجن�ي

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
ن أو السنسنة  ي قلب الجن�ي

ي أرستك لتشوهات جنينية، مثل عيوب �ن
ن أي سوابق �ن ي طبيبك إذا كنت تعرف�ي أخ�ب

ي أعطاها لك طبيبك العام.  ي المعلومات ال�ق
المشقوقة. اقر�ئ

ي مع طبيبك العام أو عيادة رعاية الحوامل. سيكون من الصعب انتظار 
إذا ساورتك أسئلة أو مخاوف تحد�ث

النتائج، ولكن حاوىلي تجنب الشعور بالقلق. تذكري أن اختبارات التقصي ال تشخص التشوهات بل يمكنها فقط 
إخبارنا أذا كان احتمال وجود تشوه عاليا أم منخفًضا.

الفحص ما قبل الوالدة

ة معلومات عن حالة صحية ن�ش
ي مارس/آذار 2020

صدرت �ف

خيارات اختبار التقصي

من ضمن أك�ث اختبارات التقصي 
ما قبل الوالدة شيوعا:

قياس الشفافية القفوية
وهو عبارة عن تحليل للدم 

وتصوير بالموجات فوق الصوتية

تحليل ما قبل الوالدة غ�ي 
 )NIPT( االجتياحي

وهو فحص دم يرصد الحمض 
ي مجرى دم األم 

النووي للطفل �ف
ويبحث عن عيوب خلقية جينية 

معينة
 
ً
من المهم أن تجري تصويرا

 إذا 
ً
بالموجات فوق الصوتية أيضا

ت إجراء هذا التحليل وذلك  أخ�ت
. ف لالطمئنان عىل نمو الجن�ي



الفحص ما قبل الوالدة

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟ 
ن  ن من مضاعفات الحمل المحتملة مثل تشوه الجن�ي ي يعان�ي

ي مستش�ف ليفربول التصوير بالموجات فوق الصوتية للنساء اللوا�ق
ف �ف تقدم وحدة األمومة والجن�ي

ي وكنت غ�ي متأكدة مما عليك   إذا تم الكشف عن تشوه جني�ن
ً
والحمل المتعدد. كما يقدمون أيًضا اختبارات تشخيصية متوغلة لما قبل الوالدة وإرشادًا نفسيا

القيام به.

أين يمكنني معرفة المزيد؟
إذا كنت ترغبين في معرفة المزيد حول التشوهات الجنينية فقد تستفيدين من قائمة الموارد التالية:

 	genetics.edu.au :وزارة الصحة في والية نيو ساوث ويلز – االختبارات ما قبل الوالدة
 	healthdirect.gov.au :الفحوصات واالختبارات ما قبل الوالدة – healthdirect

ي كل اختبار؟      
 كم سيكلف�ف

ما هي مخاطر القيام بهذه االختبارات؟ 

ماذا لو كانت هناك تشوهات؟ 

م�ت سأحصل عىل النتائج؟ 

ما مدى دقة االختبارات؟

ي لالختبارات؟
هل هناك موعد نها�ئ

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عىل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��
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https://www.genetics.edu.au/publications-and-resources/booklets-and-pamphlets/prenatal-testing-special-tests-for-your-baby-during-pregnancy/view
https://www.pregnancybirthbaby.org.au/prenatal-screening

