
سالمت جنین                                                        غربالگریپرسشنامه آزمایش
       Double     :    تعییي ًوع آسهایغ:                                                        ػوارٍ پذیزع

                                                                               Triple                                                                      /    /               :تاریخ پذیزع

   Quod                                                                                                :ارطالی اس 

                 Integrated                                                  لطفا هوارد طتارٍ دار حتوا و بادقت تکویل ػود

:      /    / تاریخ تولذ*ًام خاًوادگی                                    *ًام                                          *

:  تلفي پشػک :                                       ًام پشػک :                                 گزوٍ خوى*

: ػغل :                                         تحصیالت :                                       وسى *

 : ًژاد:                                         هلیت 

 
ُفتَ                روس :              طي جٌیي ٌُگام طوًوگزافی*:      /     /                تاریخ اًجام طوًوگزافی *

 :       /     / LMP تاریخ 

ُفتَ                روس :              طي جٌیي ٌُگام ًووًَ گیزی*:        /       /                   تاریخ ًووًَ گیزی *

 
: تعذاد طقظ*:                   تعذاد سایواى*آیا اولیي بارداری ػواطت ؟        بلَ            خیز                                        *

آیا بارداری ػوا دوقلو اطت ؟      بلَ            خیز *

    بلَ             خیز اطت؟ (لقاح هصٌوعی)  IVFآیا بارداری ػوا بَ روع *

 آیا از تخوک فرد دیگری اضتفادٍ کردٍ ایذ؟             بلَ              خیر 

  ٍتاریخ تْلذ فرد اُذا کٌٌذ               /      /       :LMP  ٍفرد اُذا کٌٌذ /        /        : 

 تاریخ اًتقال تخوک/      /         :                            

: خیز            ًظبت با جٌیي در خاًوادٍ ػوا وُوظزتاى وجود دارد؟            بلَ          (طٌذروم داى)آیا طابقَ هوًگولیظن * 

: خیز            ًظبت با جٌیي در خاًوادٍ ػوا وُوظزتاى وجود دارد؟  بلَ          (OSB)آیا طابقَ بیواری ًقص لولَ عصبی *

 آیا طابقَ ًاباروری داریذ؟           بلَ              خیز 

 آیا اسدواج ػوا فاهیلی اطت؟       بلَ              خیز 

آیا هبتال بَ دیابت ًوع اول، وابظتَ بَ اًظولیي ُظتیذ؟      بلَ             خیز *

آیا در حال حاضز طیگار اطتفادٍ هی کٌیذ؟                      بلَ             خیز *

 آیا بَ بیواری خاصی هبتال ُظتیذ؟                                 بلَ             خیز     

 آیا طابقَ هصزف داروی خاصی داریذ؟                           بلَ             خیز 

 :      /       / آیا قبال بَ آسهایؼگاٍ بابت بزرطی طالهت جٌیي هزاجعَ کزدٍ ایذ؟                                   تاریخ هزاجعَ قبلی

  CRL :                  NT:                      NB:                    BPD:                    HC:                         EDD: 

: ًؼاًی *

 :تلفي تواص*
     Dual     ( Papp-A:                       Free BhCG:                               ) 

     Triple  (  AFP:                             UE3:                            BhCG(T):                            ) 

     Quad   (  AFP:                             UE3:                            BhCG(T):                            In-A:                            )        

 

 . رّز بارداری6ُفتَ 13ّ-11اًجام آزهایش دّال هارکرُفتَ ُای 

َ ُای (. 18-15زهاى طالیی ) رّز بارداری 6 ُفتَ 22ّ-15 اًجام آزهایش ُای تریپل ّ کْاد هارکر ُفت

. لطفا صحت هْارد تکویل شذٍ بَ اهضا بیوار برضذ

 .  جِت رضن  هٌحٌی، ضویوَ کردى کپی آخریي ضًْْگرافی الساهی اضت

. هادر گزاهی، پض اس تولذ فزسًذ ػوا، بزای اطالع اس طالهت ًوساد، اس طوی آسهایؼگاٍ با ػوا تواص گزفتَ خواُذ ػذ

 .ًتیجَ آسهایغ غزبالگزی جٌیي بزاطاص تخویي آهاری اس ًتایج آسهایغ ُای اًجام ػذٍ بودٍ و قادر بَ تؼخیص قطعی طالهت جٌیي ًوی باػذ
 

 :اهضا بیوار
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