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1مورد 

زوج . غربالگری سه ماهه دوم احتمال سندرم داون را مطرح می سازد 
به انجام آمنیوسنتز را به علت خطرات آن نمی پذیرند و حدود دوماه

راجعه پزشکان مختلف جهت یافتن راه حلی برای تشخیص قطعی م
ربالگری با توجه به نتیجه غزایمانآخرین متخصص زنان و .میکنند 

یادی آنها را متقاعد میکند جنین سندرم داون دارد و تولد وی دردسر ز
برای والدین ایجاد میکند و در مطب آمنیوتومی انجام می دهد



2مورد 

سه ساله با بارداری اول با جواب آزمایشات غربالگری در25خانم 

وده ماهه دوم به مطب ماما مراجعه می کند سونوگرافی نرمال ب

سیری وسن جنین را هیجده هفته نشان میدهد و با توجه به تف

که خانم ماما از جواب آزمایش خون ارائه میدهدخانم باردار را 

تشویق به ختم بارداری مینماید 



3مورد 

رزند ساله با دو فرزند دختر و یک سابقه سقط جهت داشتن ف33خانم 
میشود و در هفته پنجم برای وی آزمایشات بارداری از  IUIپسر 

IgMو IgG= 45جمله آنتی بادی واریسال درخواست می شود 

ته مادر سال گذشته آبله مرغان شدید گرف.گزارش  می شود  13=
 را دارد است متخصص زنان اعالم میکند وی عفونت ویروسی واریسال

نترنت زوج با اطالعات کسب شده از ای.و آسیکلوویر تجویز می نماید 
قرار سقط را در یک مطب مامایی می گذارند 



4مورد 

با اصرار همسر خانم چهل ساله ای که باردار شده است
گاه آمنیوسنتز انجام می شود و نتیجه توسط آزمایش

ندرم ژنتیک نرمال گزارش می شود بعد از تولد نوزاد س
ر پد. داون واضح همراه با مشکالت قلبی شدید دارد 

کودک از متخصص زنان و زایمان شکایت می کند



غربالگری و آزمون های پیش از تولد

ابزار های بالینی➢

ا اطالعات باروری درباره خطر داشتن کودکی با اختالل سالمت ی➢
بیماری

پیش از لقاح یا در دوران بارداری➢

انواع➢



داهمیت غربالگری و آزمون های پیش از تول

ارتقای تصمیم گیری آگاهانه در زمینه باروری➢

آگاهی از میزان خطر بدنیا آوردن کودک با بیماری ارثی➢



مالحظات اخالقی

تصمیم گیری برای ادامه یا ختم بارداری➢

اضطراب مادر-

نگرانی و اضطراب همسر-
: خطا ➢

تولد کودکی با اختالل ژنتیکی -

سقط جنین سالم -



(ادامه )مالحظات اخالقی 

نگرش متفاوت به اختالال ت و معلولیت ها ➢

تصمیم گیری در مورد انجام انواع آزمون ها مقوله ای ➢
شخصی است 

رضایت آگاهانه

امکانات و راه های قانونی➢



نگرانیهای اخالقی

(حتی با غربالگری )جنین کشی ➢

تعیین جنسیت➢

انجام تست برای آنومالیهای  مینور➢

اهداف غیر پزشکی➢

اطالع از بیماری های آینده و حق ندانستن➢



وَ لقد کرّمنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلناهُم فِی البرِّ وَالبحرِ وَ رَزَقناهُم مِنَ
الطیِّباتِ وَ فضَّلناهُم عَلی کثیرٍ مِمَّن خلقنا تَفضیال ً

در و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را به مرکب
ا خشکی و دریا سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها ر
روزی دادیم و بر بسیای از مخلوقات خود برتری و فضیلت

بخشیدیم
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رِ مِن اَجلِ ذلکَ کتَبنا علی بَنی اسرائیلَ انَّهُ مَن قتلَ نفساً بغی
نَفس ٍ اَو فَسادٍ فی االرضِ  فـَکانّما قـَتـَل النّاس جمیعا و مَن 

...احیاها فـَکانّمآ احیا النّاسَ جمیعاً

بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کس نفسی را جز 
به قصاص قتل یا به کیفر فسادی در زمین بکشد چونان است 
که گویی همه مردم را کشته باشد و هر کس کسی را زنده 
.بدارد چونان است که گوئی تمام مردم را حیات بخشیده است
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