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�ي دراسة  اركة �ف �ف �بالم�ش
�ب �فح�ف �ف�بحث ��ف �ف�اء حوامل �ير�ف

ت م�بكر م�ف  �ي و�ق ماك�ف�ية ال�ق�ف�بؤ �ف ة اإ ل� معر�ف سو�يد�ية �قهدف اإ
م  م الحوامل )�ق�ّمُ ن اك�فت الحامل س�قُصاب �ب�ق�ّمُ الحمل �بما اإ

الل  ًا أ�ش�فاء الحمل، وذلك م�ف حف الدم ال�ا�بق لالر�قعاج( الح�ق
د�يم معلومات ��ف صح�قك. ط الدم و�ق�ق عف حص صف �قحل�يل الدم و�ف

الل   �ن
ن

و أن �ن�تمّك� ك، ولك�ن�نا �نر�ب �ش�ير على عال�ب  �يكون لهذه الدراسة أي �ت�أ
ن

سوف ل�
ىي   ا��تمال ك�ب�ير �ن

ن
 لد�يه�

ن
ة ال�نساء الذ�ي� ن �تطو�ير اإماك�ن�ية ال�ت�ن�بؤ �بمعر�ن

ع س�نوات م� �ب�ن
م الحوامل، وأن �نس�تط�يع   الحمل م�شل �تسّمُ

ن
ت م�بكر م� ىي و�ت ات �ن اع�ن  �بم�ن

ن
أن �يُ��ب�

ل. �ن ل وعلى م�تا�بعة الحمل على �نحو أ�ن �ن  للح�ول على عالج أ�ن
ن

مساعد�ته�

؟ �ي ك�يف �يؤ�شر ذلك �ل� �الحب

www.impactstudien.se ن�تر�نت� �بكة الإ ع�نا على سش  المعلومات زوري مو�ت
ن

�يد م� للح�ول على المرن

وق  حص �بالأمواج �ن  على �بعض الأس�ألة ال�بس�يطة أ�ش�ناء ال�ن
ن

�ي�ب�ي�  الدم و�تحب
ن

 ع�يّ�نة م�
ن

ّدم�ي� �ت�ت
ىي الأس�بوع 11–14، وس�تكون �تلك هىي المرة الو��يدة   �به رو�ت�ي�ن�يًا �ن

ن
وم�ي� ال�و�ت�ية الذي �ت�ت

رق  ن �تكون ه�ناك أي ز�يارة للم�تا�بعة. و�يس�تعن
اركة �بالدراسة، ول� �يها للمسش ن �ن

�ي� ال�تىي �تح�تا�ب
 على معلومات 

ن
�ت�يار�ية �تمامًا. وسوف �تح�ل�ي� اركة ا�ن ر�ي�بًا، والمسش ة �ت�ت �ي�ت الأمر 10–15 د�ت

ة. �ت �يع على الموا�ن اركة، وس�يُ�تاح لك ال�تو�ت  المسش
ن

 الدراسة اإذا ك�نت �تر�يد�ي�
ن

��يل�ية ع� �ت�ن

حص  �بل �ن ىي المس�ت�ت ىي �ب�نك ��يوي �بح�يث �نس�تط�يع �ن ظ ع�يّ�نة الدم �ن ري ��ن سوف �يحب
ولىي  ت �تر�يد�ي�نه أن �ت�ت ىي أي و�ت ن �ن

ات الحمل. و�تس�تط�يع�ي� اع�ن رى لم�ن رات واعدة أ�ن مؤسش
ظ �بع�يّ�نة الدم.  أن �نح�ت�ن

ن
�نك ل �تر�يد�ي� �ب�أ

ري ذلك؟ ك�يف �يحب


