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ﻛﺷف قبل ولادي للتشوھاا تلصﺑﻐﯾﺔ
ﺗﺸﮭﺪ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ أﺳﻔﻠﮫ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻟﻮاﺿﺤﺔ و اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ:
 .1كشف التشوھات الصبغية
 ال أرغب في إجراء أي اختبار
 أرغب في إجراء تقدير خطر التثلُث الصبغي ُ ) 21متالزمة داون( ،التثلُث الصبغي  18و التثلُث الصبغي  13لھذا الطفل
أختار:
 كشف مخطط في األشھر الثالثة األولى )بين  11أسبوعا و نصف إلى  13أسبوع و نصف( = تخطيط الصدى للكشف
عن فائض السائل العنقي و تحليل دم األم )إحساس ما بين  85و  90في المائة(.
 كشف قبل والدي و غير غزوي :تحليل دم األم مع كشف خطر التثلُث الصبغي ) 21إحساس  99في المائة(
 أود أن أتيقن و أتأكد )إحساس  100في المائة( من استبعاد خطر التثلُث الصبغي ُ ) 21متالزمة داون( ،و التشوھات الصبغية
البنيوية األخرى لدى الطفل.
بعبارة أخرى ،أريد إجراء اختبار تشخيصي غزوي )خطر اإلجھاض  0.5إلى  1في المائة( عبر:
 أخذ عينات من الزغاب المشيمي بعد  11أسبوعا من الحمل
 إجراء بَ ْز ُل ال ﱠسلَى بعد  15أسبوعا من الحمل

توصلت بالمعلومات الكافية حول األخطار و تحديدات ھذه االختبارات.
تعرفت أيضا على القوانين المتعلقة بتعويض ھذه االختبارات )أنظر على ظھر الصفحة( و على المبالغ التي علي أن أسددھا.
إمضاء
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تم تحديد ھذه األسعار على أساس المعلومات المقدمة من طرف اإلدارة الطبية وھي معطاة على سبيل البيان فقط.
عالوة على ذلك ،تتغير ھذه األسعار بانتظام وفقا لقوانين المعھد الوطني للتأمين الصحي و العجز الصحي
).(INAMI
قد تشكل الفاتورة التي تصلكم تغييرات طفيفة بالمقارنة مع ھذه األسعار.
 الكشف خالل األشھر الثالثة األولى:ينسق ھذا الكشف بين تخطيط الصدى و تحليل الدم .يسمح ھذا التنسيق بتوفير إحساس عالي و يزود تقدير أحسن
للخطر مما يقدمه تخطيط الصدى وحده )قياس فائض السائل العنقي(.
 12.96أورو.
الفرق الذي يتحمل مصاريفه المريض:
أنظر في األسفل
سعر تخطيط الصدى:
 تخطيط الصدى خالل الفصل األول )األشھر الثالثة األولى(:بما أن المعھد الوطني للتأمين الصحي و العجز الصحي ) (INAMIيعوض فقط تخطيط الصدى الروتيني لكل
فصل من الحمل ،يتم تعويض ھذا التخطيط إذا لم يتم إجراء أي تخطيط صدى خالل الفصل.
 2.48أورو
تخطيط الصدى لتقييم الحمل :المبلغ الذي يتحمله المريض:
 26.26أورو
تخطيط الصدى بدون أي تعويض )إذا تم إجراء تقييم للحمل من قبل(:
 تخطيط الصدى خالل الفصل الثاني )األشھر الثالثة الثانية(:بما أن المعھد الوطني للتأمين الصحي و العجز الصحي ) (INAMIال يعوض أكثر من تخطيط صدى روتيني
واحد في الفصل ،ھناك تعويض لتخطيط الصدى ھذا إذا لم يتم إجراء تخطيط آخر أثناء الفصل.
 2.48أورو
تخطيط الصدى لتقييم الحمل : :المبلغ الذي يتحمله المريض:
 26.26أورو
تخطيط الصدى بدون أي تعويض )إذا تم إجراء تقييم للحمل من قبل(:
خالل الحمل األول ،يكون خطر ُمقَد ُ
ﱢمات االرْ تِعاج عالي و يكون من الصعب استدراك خطر والدة قبل األوان
عن طريق عملية إدﱢكار .و إذا رغبتم ،عالوة على مراقبة الطفل أثناء تخطيط الصدى الفصل الثاني ،يمكن إجراء
كشف الوالدة السابقة األوان و/أو ُمقَد ُ
ﱢمات االرْ تِعاج ،و إجراء تخطيط صدى آخر )يسمى تخطيط الصدى
الوظيفي( .في ھذه الحالة ،يحدد المبلغ الذي يتحمله المريض  2.48أورو.
و إذا طلب المريض من الطبيب أن يزوده بمعلومات مفصلة )شروحات ،بيانات ،شھادات ،أسئلة (.....،أثناء
إجراء تخطيط الصدى ،يدفع المريض سعر استشارة الطبيب ،أي  8.23أورو و الباقي تدفعه جمعيات التضامن
المشترك.
 كشف قبل والدي و غير غزوي:ال يعوض المعھد الوطني للتأمين الصحي و العجز الصحي ) (INAMIتكلفة الكشف قبل الوالدي و غير غزوي
و يدفع المريض مجموع المبلغ ،أي  390أورو.
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