
کد ملی :سن:تاریخ تولد:نام ونام خانوادگی:

نام پزشک:

...........................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................نشانی محل سکونت:

موبایل:تلفن: ...................................................................................................................

................................................................................................................

شغل:میزان تحصیالت: .............................................................................................................................

.............../........./.......... 
         ماه  سالروز 

........... ........... ........... /  /

BMI
.......................................... تحویل گیرنده:

................... .................................. ارسالی از    شماره پذیرش آزمایشگاه مبداء      تاریخ ارسال                                         کد آزمایشگاه .............................................................

.............../........./.......... 
         ماه  سالروز 

.............../........./.......... 
         ماه  سالروز 

.............../........./.......... 
         ماه  سالروز 

..............  ..............+
               هفتهروز  

..............   ..............+
               هفتهروز  

سن جنین در حال حاضرسن جنین هنگام سونوگرافی                                 تاریخ انجام سونوگرافی                                    

بلی               خیر آیا سونوگرافی انجام داده اید؟تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگیتاریخ روز نمونه گیري

لطفاً توجه فرمایید:

پس از زایمان، براي اطالع از سالمت نوزاد از سوي آزمایشگاه با شما تماس گرفته خواهد شد.

از آنجا که سن شما در نتیجه آزمایش تاثیر زیادي دارد، به هر علتی از ذکر سن غیر واقعی خودداري فرمایید.

لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید:

PAPP-A:

FBHCG:

T21 Risk:

T18 Risk:

T13 Risk:

COMBINED FIRST TRIMESTER SCREENING TEST
توجه: این آزمایش فقط از ابتداي هفته 11 تا پایان هفته 13 بارداري قابل انجام و داراي ارزش است!

شماره پذیرش:

  موافقت خود را با انجام آن اعلام می دارم.اینجانب با آگاهی از اینکه این آزمایش قادر به شناسایی همه موارد بیماري نمی باشد و همچنین  5% مثبت کاذب دارد،

امضاء

........... ........... ........... /  /

خیربلی

خیربلی

خیربلی

خیربلی

آیا�از قبل از دوران بارداري مبتال به دیابت وابسته به انسولین (نوع 1) بوده اید؟

..................  چه تعداد در روز؟ آیا سیگار مصرف می کنید؟                 

آیا از طریق لقاح مصنوعی (IVF) باردار شده اید؟

در صورت مثبت بودن جواب باال آیا از تخمک شخص دیگري براي این منظور استفاده شده است؟

در صورت مثبت بودن جواب باال تاریخ تولد شخص اهدا کننده تخمک را قید کنید:

دو قلو بوده اما یک قل از بین رفته استدو قلوتک قلوتعداد جنین در این بارداري  ...........................

وزن فعلی مادر باردار .......................(کیلوگرم)

گروه خون .............................

خیربلی

تعداد فرزند زنده به دنیا آمده: ....................................................

آیا قبالً جنین و یا نوزاد مبتال به سندرم داون (تریزومی 21) داشته اید؟

EXA-FR-QAM-00040-00001شماره سند:

بیشتر از دوقلو

(LMP)


