
:First Name

EXA-F-QAM00003-00010شماره سند:

اطالعات بالینی:

موارد غیر طبیعی در این بارداري:(علت درخواست)

ریسک 1/10 تا 1/250 در سه ماهه اول (ریسک...............)

ریسک باالي غربالگري سه ماهه دوم (ریسک...............)

سن بیشتر از 40 سال

سابقه داشتن جنین یا نوزاد مبتال به تریزومی 

 IVFاستفاده از روش هاي کمک باروري مثل

اگر اطالعات بالینی دیگري و یا سابقه خانوادگی خاصی دارید در این قسمت قید فرمایید.

نام:

کد ملی:سن:تاریخ تولد:

:Last Name

نام خانوادگی:

تلفن پزشک معالج: پزشک معالج:

نشانی محل سکونت:

دو قلو که یک قل از بین رفته استدو قلوتک قلوتعداد جنین در این بارداري:

(NIPT) پرسشنامه آزمایش غی رتهاجمی غربالگري پیش از تولد

/سن جنین هنگام سونوگرافی:
هفته روز

/سن جنین در حال حاضر:
هفته روز

/تاریخ انجام سونوگرافی: /
سالماهروز

//
سالماهروز

:(LMP) تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی//
سالماهروز

شماره پذیرش آزمایشگاه مبداءکد آزمایشگاهارسالی از آزمایشگاه

//تاریخ نمونه گیري:
سالماهروز

:(NIPT) تاریخ روز خونگیري این آزمایش//
سالماهروز

//تاریخ ارسال نمونه:
سالماهروز

II - لطفاً پس از خونگیري از بیمار لوله را به آرامی 8 بار سر و ته کرده، به صورت ایستاده در دماي اتاق قرار دهید
1

(درصورت مثبت بودن جواب باال لطفاً پرسنل پذیرش را از مصرف دارو مطلع سازید)*

/2

ساعت پس از خونگیري به آزمایشگاه دنا برسد I - نمونه باید حداکثر 24

شماره پذیرش:

توجه: ارائه کپی نتیجه سونوگرافی براي انجام این آزمایش الزامی است.

در مواردي که مادر باردار مشکل کروموزومی دارد این آزمایش قابل انجام نیست. 

توجه در این موارد آزمایش NIPT توصیه نمی شود.

1. در بارداري هاي بیش از دو قلو

2. درصورتیکه MoM PAPP-A< 0.26 باشد.

3. ریسک به دست آمده در غربالگري سه ماهه اول بیشتر از 1/10 باشد

4. چنانچه NT مساوي یا بیشتر از 3/5 میلی متر و یا نسبت اندازه NT به CRL بیش از 99% (99 پرسنتایل) باشد

لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید:

شماره تماس جهت اطالع دادن نتیجه آزمایش: موبایل:

سانتیمترقد مادر باردار:

کیلوگرموزن مادر باردار:

خیربلهآیا در 48 ساعت گذشته داروهاي رقیق کننده خون مانند آسپرین یا هپارین داشته اید؟

سونوگرافی غیر طبیعی

گروه خون:

نسبت اندازه NT به  CRL بیش از %95

وجود شرایط تهدید به سقط 

سایر:......................................... 

امضاء

بله         خیر         چه هفته اي.............. کدام آزمایشگاه....................آیا این آزمایش (NIPT) را تا به حال در این بارداري انجام داده اید؟  
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