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  مراجعه متقاضی غربالگري

 خصوصی مراکز مراکز دولتی واز 

 

 آموزش ارجاع

 DS-WI-001طبق دستورالعمل نحوه آموزش ارجاع به شماره 

   )LMP(  تعیین سن حاملگی

  و ثبت نام مادر باردار

 و    DS-FO-0٠١به شماره  فرم پرسشنامه در

 DS-FO-002شماره  در فرم رضایت نامه گرفتن

 Bورود به مرحله 

 Aمرحله :  شروع

  موارد خاص - عمومی مشاوره ژنتیکانجام 

  وDS-WI-002 به شماره  عمومی(قبل از غربالگري)ژنتیک  دستورالعمل مشاورهطبق  

   DS-FO-003ماره مشاوره ژنتیک به ش تکمیل  فرم

  عمومی به مشاوره ژنتیک ارجاع مستقیم

  غربالگري مسیر معمول ورود به 

 

 Fورود به مرحله 

   ٠٠٢-DS-FOبه شماره  رضایت نامه فرم تکمیل 

  مشاوره ژنتیکفرم 

   DS-FO-0٠٣به شماره   

   ٠٠١-DS-FOبه شماره  پرسشنامهفرم تکمیل 

 
 ؟آیا موارد خاص مطرح است
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 Bمرحله 

 آیا سن حاملگی

(CRL)  
 هفته است؟ 14کمتر از 

 کوآدز طریق تست برنامه غربالگري ا پذیرش در

  بارداري 17از چهارده هفته تا پایان هفته  

 

    13تا پایان هفته  11از هفته  ورود به برنامه غربالگري

)CRL=45-84mm ( با الگوریتمCombined  

   آزمایشگاه منتخب غربالگري محل نمونه گیري مرحله اول در

 DS-FO-005مایشگاه هاي منتخب به شماره  طبق  فرم فهرست آز

   DS-WI-004شماره به  طبق دستورالعمل نمونه گیري 

  

    بر حسب میلیمتر  NT تعیین 

   DS-WI-0٠٣به شماره  NTدستورالعمل تعیین برطبق 

   DS-SD-0٠١به شماره   NTعیین و الزامات ت ، استانداردهامعیارها

  طبق سونوگرافی منتخب غربالگريمحل   در

  DS-FO-004به شماره   فرم فهرست سونوگرافی هاي منتخب 

 

 CRLویزیت زنان و تعیین 

  در متر  برحسب میلی   NTمقدار عددي ثبت 

  و    ٠٠١-DS-FOفرم پرسشنامه به شماره 

  پیوست کپی نتیجه سونوگرافی به پرسشنامه

  محل آزمایشگاه منتخب غربالگري  نمونه گیري در

 حل آزمایشگاه هاي منتخبدر م

  طبق  فرم فهرست آزمایشگاه هاي منتخب  

 DS-FO-005به شماره  

  DS-WI-004شماره به  طبق دستورالعمل نمونه گیري 

  

  نمونهانتقال  

  DS-SD-002  هاي زنجیره انتقال نمونهاستاندارد طبق 

 

  انتقال نمونه 

  DS-SD-002  هاي زنجیره انتقال نمونهاستاندارد طبق 

 

  ثبت تاریخ و 

  ساعت نمونه گیري  و

  موارد رد نمونه در  

فرم پرسشنامه به شماره 

DS-FO-0٠١   

  ثبت تاریخ و 

  ساعت نمونه گیري  و

  موارد رد نمونه در  

فرم پرسشنامه به شماره 

DS-FO-0٠١   

  ؟میلی متر است 3بیشتر از  NTآیا 

  ارجاع مستقیم به مشاوره ژنتیک عمومی

 

 Eورود به مرحله 
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 ارسال جواب آزمایشات غربالگري

به مرکز منتخب شهرستان/ استان   

 rarkeMouble Dانجام آزمایش 

  انجام آزمایش  طبق دستورالعمل

 DS-WI-005  به شماره

 Quad Markerانجام آزمایش 

  انجام آزمایش  طبق دستورالعمل

 DS-WI-005 به شماره

 Dورود به مرحله 

  با نرم افزار استانداردریسک محاسبه 

  درآزمایشگاه منتخب

 

 ثبت نتایج 

  DS-FO-006 به شماره  در فرم جواب دهی

 

 Cود به مرحله ور

  معیارهاي  با توجه بهنمونه آیا 

 DS-SD-0٠٣ رد نمونه  به شماره

 جهت آزمایش مناسب است؟  

تماس با مرکز ارجاع دهنده  

 جهت اطالع رسانی و

   د مادر باردارفراخوان مجد 

  پیوست کپی 

سک  به ری محاسبه نتیجه 

 پرسشنامهفرم  

    DS-FO-001به شماره  

  ر استانداردمحاسبه ریسک با نرم افزا

  درآزمایشگاه منتخب

 

 ثبت نتایج 

 DS-FO-006در فرم جواب دهی به شماره  

 

  منتخب تفسیر نتایج توسط پزشک

  -DS-WI ٠٠٦طبق دستورالعمل تفسیر نتایج به شماره 

 ارسال جواب آزمایشات غربالگري

به مرکز منتخب شهرستان/ استان   

  ثبت  موارد رد نمونه در 

فرم پرسشنامه به شماره 

DS-FO-0٠١  

  معیارهاي  با توجه بهآیا نمونه 

 DS-SD-0٠٣ شماره رد نمونه  به

 جهت آزمایش مناسب است؟  

  پیوست کپی 

ریسک  به  محاسبه نتیجه 

 پرسشنامهفرم  

    DS-FO-001به شماره  

تماس با مرکز ارجاع دهنده  

 جهت اطالع رسانی و

   فراخوان مجدد مادر باردار 

  ثبت  موارد رد نمونه در 

فرم پرسشنامه به شماره 

DS-FO-0٠١  

   منتخب تفسیر نتایج توسط پزشک

  -DS-WI ٠٠٦طبق دستورالعمل تفسیر نتایج به شماره 
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Low Risk: <1/270 High Risk: >1/270 

 ادامه

 معمولمراقبت هاي  

 بارداري

High Risk 

>1/250 
Low Risk 

<1/250 

 ارجاع براي  انجام تست تشخیصی

 Dمرحله 

مشاوره ارجاع به پره ناتولوژیست یا 

  عمومیژنتیک 

  طبق  دستورالعمل  

  ژنتیک عمومیمل مشاوره طبق  دستورالع

 (پیش از تشخیص) 

  به شماره 

 Cمرحله 

 Eورود به مرحله 

 ادامه

 معمولمراقبت هاي  

 بارداري

  عمومیمشاوره ژنتیک ارجاع به پره ناتولوژیست یا 

  عمومیژنتیک طبق  دستورالعمل مشاوره  

 )تشخیصپیش از ( 

  WI-DS- ٨٠٠به شماره 

 

 ارجاع براي انجام تست تشخیصی

 Eورود به مرحله 
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 ژنتیک تست تشخیصیانجام 

 DS-WI-009شماره  به انجام آزمایش ژنتیک  دستورالعملطبق  

  آزمایشگاه ژنتیک منتخب  توسط PCR-QFانجام    CVSگرفتن نمونه

  IW-DS-009 شماره طبق دستورالعمل انجام آزمایش ژنتیک  به

  هفته تا  11 بینآیا سن بارداري 

 ؟می باشد  13پایان هفته 

   در آزمایشگاه منتخب ژنتیک کاریوتایپینگ انجام 

  WI-DS-009شماره  طبق دستورالعمل انجام آزمایش ژنتیک  به

 آمنیوسنتز  گرفتن نمونه

 13یا  18، 21تایید وجود جنین مبتال به تریزومی 

  عمومی / تخصصیمشاوره ژنتیک 

 بعديو ثبت جهت مدیریت بارداري هاي 

  پس از تشخیص)( تخصصی عمومی/ مشاوره ژنتیک دستورالعملطبق  

  و DS-WI-010به شماره 

  و  ٠٠٣-DS-FOتکمیل  فرم مشاوره ژنتیک به شماره 

 DS-FO-007قط جنین به شمارهتکمیل فرم رضایت آگاهانه جهت س

  ختم حاملگی

 پزشکی قانونی بعد از صدور گواهی

 تایید وجود جنین سالم

 Eمرحله 

 ارسال پاسخ به مرکز ارجاع کننده و فراخوان خانواده

 ادامه

مراقبت هاي معمول   

بارداري   

  مبتالتایید وجود جنین 

هفته تا 17آیا سن بارداري بین 

 می باشد؟  18پایان هفته 

 ود جنین سالمتایید وج

 ادامه

مراقبت هاي معمول   

بارداري   

  عمومی / تخصصیمشاوره ژنتیک 

 و ثبت جهت مدیریت بارداري هاي بعدي

  )تشخیصس از پ( تخصصی عمومی/ مشاوره ژنتیک دستورالعملطبق  

  و DS-WI-010به شماره 

  و  ٠٠٣-DS-FOتکمیل  فرم مشاوره ژنتیک به شماره 

 DS-FO-007آگاهانه جهت سقط جنین به شماره تکمیل فرم رضایت

  ختم حاملگی

 زشکی قانونیپ بعد از صدور گواهی

 ارسال پاسخ به مرکز ارجاع کننده و فراخوان خانواده

 ارسال پاسخ به مرکز ارجاع کننده

 ارسال پاسخ به مرکز ارجاع کننده

هفته تا 15آیا سن بارداري بین 

 می باشد؟  16پایان هفته 


