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     اینجانب آگاه هستم طبق قوانین داخلی کشور در صورت تایید پزشکی قانونی مبنی بر سقط درمانی، اجازه سقط قانونی تا هفته 19 داده می شود. اجازه سقط قانونی در 

تایید آمنیوسنتز یا تایید حداقل دو روش مولکولی سریع داده می شود. ایران فقط با

     جوابدهی آزمایش آمنیوسنتز3-4 هفته م یباشد.

     اگر بدلیل مراجعه در هفته بارداري باال، جواب آزمایش بعد از هفته 19 حاضر شود مسئولیت قانونی آن به عهده فرد آزمایش دهنده است.

یا تکرار       احتمال دارد که رشد سلول یا بافت جنین یا آنالیز مولکولی/ کروموزومی/ بیو شیمیایی موفقیت آمیز نباشد یا نتیجه معنی داري بدست نیاید، در نتیجه جهت تایید 

آزمایشات ممکن است نیاز به نمونه گیري مجدد آمنیوسنتز و یا نمونه CVS باشد.

     در هنگام آلودگی نمونه با سلول هاي مادري و در نمونه هاي آلوده به خون، احتمال خطا در تشخیص و یا عدم رشد افزایش م ییابد.

     در هر آزمایش امکان 0/5 درصد خطا وجود دارد و در هر شرایطی احتمال وقوع موارد نادر و تصادفی مطرح است.

     استفاده از منافع معنوي حاصل از نتایج بررسی با حفظ اصول اخالقی و حریم خصوصی توسط آزمایشگاه دنا بالمانع است.

     اینجانب                                                       با اطالع کامل از نکات باال و  محدودیت هاي روشها يآ زمایشگاهی، م یپذیرم که تفسیر جواب آزمایش به عهده پزشک  

 درخواست کننده بوده و در صورت بروز ه رگونه خسارت مادي و معنوي ناشی از عدم رعایت موارد فوق الذکر اذعان دارم که آزمایشگاه دنا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب هاي 

وارده ندارند. همچنین  ضمن اطالع از هزینه آزمایش، رضایت کامل خود را جهت انجام آزمایش اعالم داشته و تعهد م ینمایم که در طول مراحل آزمایش براساس اطالع رسانی

و توصیه هاي فنی مسئولین ذیربط آزمایشگاه دنا اقدام نمایم و تبعات ناشی از عدم قبو ل  پیشنهادات آزمایشگاه را میپ ذیرم.

تاریخ، امضاء و اثرانگشت:

:CVS نتیجه مثبت در آزمایشات غربالگريعلت درخواست آمنیوسنتز و یاcell free DNA نتیجه مثبت در تست

سابقه فرزند و یا جنین مبتال به اختالالت کروموزومیسن باال

سایر
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لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید:

توضیحات:

خیر                  بلی        آیا آزمایش غربالگري در این آزمایشگاه (دنا) انجام شده است؟

علت و تاریخ سقط ها:

(در صورت انجام، کپی از جواب آزمایش تحویل آزمایشگاه شود)در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، آیا بررسی ژنتیکی شده است:


