
 !Impactstudienمرحبًا وشكًرا لك لمشاركتك في الدراسة 
 .  كم لدیك من األطفال؟1

 .  من أي بلد أنت؟ 2

 .  من أي بلد أتى والدیك؟3

 كجم .  الوزن4

 سم .  الوزن5

 ال/نعم .  ھل تدخنین؟6

 .  ھل أجھضت حمل ألن الطفل یعاني من خلل في الكروموسومات؟  ال/نعم7

 ال/نعم     تُعانین من مرض السكري.   ھل 8
 ؟2أو مرض السكري من النوع  1أ.  مرض السكري من النوع 8
 ال/نعم      ب.  ھل تحصلین على العالج باألنسولین؟8
 ال/نعم      ج.  ھل تتناولین عقار المیتفورمین؟8
 ال/نعم     د.  ھل تتبعین عالج للحمیة الغذائیة؟8
 نعم/ال   ھـ.  األنسولین + المیتفورمین؟8

 ال/نعم      .   ھل ھذا الحمل حمل بالتلقیح االصطناعي؟9
 أ.  التلقیح االصطناعي القیاسي، 9
 ب. البویضة الخاصة المجمدة،  9
 ج. التبرع بالبویضات،  9
 د. تحفیز البویضات،   9
 ھـ. التبرع بالحیوانات المنویة.9

 یام التي تم خاللھا زراعة البویضات؟) كم عدد األ2.  تاریخ نقل األجنة ، یوم نقل األجنة (مثال 10

 .  عمرك عندما تم تجمید البویضات أو عمر المتبرع               سنوات.11

 

 

 ال/نعم    .  ھل تعانین من ارتفاع ضغط الدم المزمن؟ 12

 ال/نعم   .  ھل تحصلین أو كنت تحصلین في الماضي على دواء الرتفاع ضغط الدم؟13

 تحصلین في الماضي على دواء، متى توقفت عن أخذه؟.  إذا كنت 14

 ال/نعم إنھ مرض التھابي.   )؟SLE.  ھل تعانین من مرض الذئبة الحمراء (15

 ال/نعم إنھ مرض في تجلط الدم.  .  ھل تعانین من متالزمة األجسام المضادة للفوسفولبید؟ 16

عم إذا كان الجواب نعم فما ھو الدواء؟ ال/ن  .  ھل تحصلین على أدویة لسیولة الدم في الوقت الحالي؟ 17
Trombyl 75mg  أوTrombyl 100mg   أوTrombyl 160mg  أو حقنFragmin Spruta؟ 



 ال/نعم  .  ھل تعرضت أمك لتسمم الحمل؟ 18

 .  ھل لدیك أخت؟ ال/نعم19

 ال/نعم  .  ھل تعرضت أختك لتسمم الحمل؟ 20

 ال/نعم  ضغط الدم؟ األم أو األب أو األشقاء؟ .  ھل یعاني أي شخص في عائلتك من ارتفاع 21

 ال/نعم  .  ھل أنجبت طفًال ولد میتًا؟ 22

 .  ھل تعرضت لإلجھاض؟ ال/نعم كم عدد المرات التي تعرضت فیھا لذلك؟    23

 ال/نعم  ؟ 12.  ھل كان أي من حاالت اإلجھاض بعد األسبوع الـ 24

 

 

 الحمل األخیر

 أكثر؟ .  ھل كان الحمل بطفل واحد أو 25

 .  متى ولد آخر طفل؟26

 )؟2+  40.  متى تم والدة الطفل خالل فترة الحمل (على سبیل المثال خالل األسبوع 27

 .  ماذا كان وزن الطفل؟28

 .  فتاة/صبي29

 .  ھل كان نفس األب كما في ھذا الحمل؟30

 .  ھل عانیت من تسمم الحمل في آخر حمل؟31

 ضغط الدم خالل الحمل الماضي؟.  ھل عانیت من ارتفاع في 32

 .  ھل عانیت من مرض السكري في الحمل الماضي؟33

 

 حاالت الحمل السابقة

 .  ھل تعرضت لتسمم الحمل في أي من حاالت الحمل السابقة؟34

 .  ھل عانیت من ارتفاع في ضغط الدم في أي من حاالت الحمل السابقة؟35

 ؟0+  37 .  ھل ولدت طفالً في أي وقت قبل األسبوع36

 ؟0+  32.  ھل ولدت طفًال قبل األسبوع 37

 ؟0+  37.  ھل بدأ ذلك بآالم أو ذھاب الماء في الوقت الذي ولدت فیھ قبل األسبوع 38

 

 شكًرا جزیًال على مساعدتك في ھذا العمل البحثي!


