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 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده

 

 ژنتیک، پذیرش، نمونه گیری، ارسال نمونه: محدوده توزیع
 

NIPT (Cell Free DNA) 

 .شناسنامه یاکپی کارت ملی  (1
 (.امکاندر صورت )یمار که توسط پزشک نوشته شده است کپی از نسخه ب (3
 .(NTدر اولویت سونوگرافی )کپی سونوگرافی حاوی سن جنین  (2
 .(Bویرایش  11-11-83سند ) PTINتست غیر تهاجمی تکمیل پرسشنامه  (2

 .( Bویرایش  11-11-83سند ) NIPTنامه بیماران متقاضی تست غیر تهاجمی  رضایتتکمیل فرم  (5
 .قبض پذیرش بیمار (6
 .کپی از هرگونه تست ژنتیکی انجام شده در رابطه با بیماری (2
 .موضوعمربوط به این سونوگرافی  و اتآزمایش نتایج کپی از هرگونه (8
 .انجام داده، کپی آن گرفته شوددر این ارتباط اگر بیمار قبال مشاوره ژنتیک  (1

 .تکمیل شود (11-11-12سند )هفته به بعد  12برای موارد حاملگی  NIPTفرم رضایت نامه آزمایش بود  و باالتر هفته 12 سن بارداریاگر  (11

 .تکمیل شود ( 11-11-11سند ) سال 28غربالگری برای موارد حاملگی باالی رضایت نامه آزمایش  بود فرم و باالتر سال 28 مادراگر سن  (11
 .شودتکمیل ( 31-11-53سند )نامه موارد خاص  فرم رضایت ،های رقیق کننده خون مصرف دارو قلو، 2، بارداری های BMI≥32درصورت دارا بودن هریک از موارد  (13
 .تکمیل شود( 31-11-56سند ) 2بیشتر از  NTفرم رضایتنامه  NT≥3در موارد  (12
 .تکمیل شود( 31-11-52سند )قلو  2قلو که یک یا دو قل از بین رفته است فرم رضایتنامه بارداری های  2در موارد حاملگی های  (12

 :توجه
 .تکمیل شود ( 11-11-12سند )  NIPTانصراف از آزمایش  رضایت نامه در صورتیکه بیمار تصمیم به انصراف از انجام آزمایش داشته باشد فرم (1
 .هفته از دفع جنین گذشته باشد چهاردر موارد حاملگی دوقلو که یک قل از بین رفته حداقل  (3
 . با رضایت پزشک و بیمار بالمانع است NIPTشود در هر حال انجام و باالتر باشد توصیه به آمنیوسنتز  NT 5/2در مواردی که عدد  (2
 کردهمصرف ... نباید داروهای رقیق کننده خون مانند آسپرین، هپارین، وارفارین، آنوکسوپارین و  و دستور پزشکبا مشورت ساعت قبل از انجام آزمایش  23بیمار  (2

 .باشد
 .(موجب پاسخ نادرست می گردد) خون نداشته باشد تزریقبیمار طی دو ماه گذشته  (5
 .(موجب پاسخ نادرست می گردد) ا پیوند مغز استخوان نداشته باشدبیمار پیوند اعضاء خصوص (6

  

 Paternity  (فرزندی-تعیین رابطه پدر)  ، Maternity (فرزندی-تعیین رابطه مادر) ،تعیین هویت، 
 یا خویشاوندی نسبت فامیلی هر گونه تعیین،  تعیین رابطه خواهر برادری

 .رد مورد نظر جهت بررسی خویشاوندیفرد انجام دهنده آزمایش و ف شناسنامه و تمامی صفحاتکارت ملی پشت و روی کپی  (1
 ".گرفته شود هم مادرو  هم پدرفرزندی باید کپی پشت و روی کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه -فرزندی یا مادر-در صورت درخواست تعیین رابطه پدر"

 .(8-1سند )آزمایش  کتبیدرخواست کپی از درخواست آزمایش که توسط مراجع قانونی نوشته شده و در غیر این صورت تکمیل فرم  (3

 .(11-11-11 سند) آزمایش تعیین هویت تکمیل فرم رضایتنامه (2

 .جهت انجام آزمایش گرفته شود مادرهم و  پدرهم رضایت فرزندی چنانچه سن فرزند کمتر از حد قانونی می باشد -فرزندی یا مادر-در بررسی پدر :تبصره

 .مورد آزمایش افرادانگشت از  ثرا (2
 .کپی از قبض پذیرش بیمار (5
 .افراد آزمایش دهنده عکس (6

 

 سایر تست های ژنتیکی

 .کپی کارت ملی یا شناسنامه (1
 .کپی از نسخه بیمار که توسط پزشک نوشته شده است (3
 .قبض پذیرش بیمار (2
 .مشاوره ژنتیک شده، کپی آن گرفته شوداگر بیمار قبال  (2
 .کپی از هرگونه تست ژنتیکی انجام شده در رابطه با بیماری (5
 .مربوطهکپی از هرگونه آزمایش  (6

 

 

 .گرفتن مدارک ذکر شده فوق الزامی می باشد (1 :توجه

رضایت بیمار با باید  حتماگیرنده جواب آزمایش شخصی به غیر از خود بیمار و یا همسرش بود  تحویل تست های ژنتیکی، اگر یتمام رابطه بادر  (1 

 .به همراه داشته باشدملی و کارت  مراجعه نمایدبه آزمایشگاه  (امضاء و اثر انگشت بیمارمعرفی نامه و )

 .الزاما کپی کارت ملی و آزمایشات غربالگری مادر گرفته شود دارند karyotypeآزمایش درخواست در رابطه با نوزادان یا کودکانی که ( 8

 (.11255233183) یدژنتیک خانم جمشیدی تماس حاصل نمایبخش  در صورت هرگونه مشکل و یا مغایرت با سوپروایزر( 4


