
 Panorama إن اختبار
لفحص الحمل ھواختبار
فحص DNA یقدم لك 

المعلومات الوراثیة 
حول جنینك.

اكتشفي
المزید عن 
صحة طفلِك

TM



لقد قررنا إجراء ھذا االختبار ألن طفلنا الذي یبلغ 8 سنوات “
لدیھ متالزمة داون. لقد قمنا بالفحص الثالثي [اختبار فحص أقدم] 

على آخر [حملین]، وعاد كالھما كخطورة منخفضة. من المذھل
تقدم العلوم في خمس سنوات! لقد اكتشفنا باألمسأننا سنحظى بطفل 
وأن مخاطر حدوث العدید من العیوب الصبغیة لھ منخفضة للغایة. 

نخطط اآلن أن نحظى بالطفل في جناح والدة عادي بدالً من مستشفى
أطفال ویرجع الفضل في ذلك إلى ھذا االختبار غیر المؤلم! شكًرا لك!

– راشیل، مریضة في Panorama، إندیانا

”



NIPT
•  فحوصات بحًثا عن الشذوذات الجینیة مثل متالزمة داون

•  یمكنھ تحدید جنس جنینك (اختیاري)
•  یقدم بشكل جوھري عدد أقل من النتائج الخاطئة مقارنًة 

   بفحص مصل األم أو فحوصات الدم األخرى لما قبل الوالدة
•  یمكن إجراؤه في وقت مبكر بعد مرور تسعة أسابیع فقط 

    من حملك
•  ال تشكل خطًرا على جنینك، بخالف بزل السلي أو ِاْعِتیاٌن 

غاباِت الَمشیماِئیَّة (CVS)، الذي یحمل خطورة طفیفة     من الزُّ
   لإلجھاض

اختبارPanorama ھو
فحصNIPT الوحید 
الذي یبین الفرق بین 
DNA الخاص باألم 

وDNA الخاص بالطفل
مما یؤدي إلى:

ماھو NIPT؟
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ما الذي یمیز اختبار 
Panorama؟ 

اختبار Panorama ھو فحص NIPT الوحید الذي یبین الفرق بین 
DNA الخاص باألم وDNA الخاص بالطفل مما یؤدي إلى:

نتائج إیجابیة زائفة أقل ونتائج سلبیة زائفة أقل  

یتمیز بدقة عالیة فیما یتعلق باإلخبار عن جنس الجنین مقارنًة 
بأي فحص NITP (اإلخبار عن جنس الجنین اختیاري)

 القدرة على اكتشاف تثلث الصیغة الصبغیة، وھو عبارة عن
 شذوذ صبغي خطیر یمكنھ أن یتسبب في في مضاعفات   

 وخیمة للحمل إذا لم یتابع 

یمنحك اختبار Panorama لِك درجة من الخطر الشخصي 
ویخبرك عما إذا كان ھناك احتمالیة مرتفعة أو منخفضة 

بأن یتأثر طفلك بالحاالت المرضیة التي یتم فحصھا مثل متالزمة داون. 
 Panorama ومثل جمیع اختبارات الفحوص األخرى، فإن

ال تقدم تشخیًصا حاسًما للحالة.

 كیف أبدأ مع Panorama؟

ما الذي تطلعني علیھ 
  نتائج Panorama؟

لمزید من االستفسارات عن التكلفة التقدیریة أو خیارات التغطیة، 
أو التحدث إلى أحد الممثلین، 

یرجى االتصال على 

یمكنك أیًضا معرفة المزید عن اختبار Panorama بواسطة 
تحدید موعد لدورة تعلیمیة مجانیة مع أحد مستشارینا المختصین 

في علم الوراثة المعتمدین من قبل مجلس اإلدارة. 
أرسل رسالة نصیة لـ SESSION على 484848 

 القدرة على التمییز بین إذا ما كان التوأمان متطابقین أو شقیقین
 حیث یمكن لھذه المعلومات أن تؤثر في خطة الرعایة الصحیة   

 التي یوفرھا مقدم الرعایة الصحیة الخاص بِك 
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حاالت الحمل األحادیة

حاالت حمل التوأم
•   توأمان متطابقان أو شقیقان

•   التثلث الصبغي 21 (متالزمة داون)
•   التثلث الصبغي 18 (متالزمة إیدوارد)

•   التثلث الصبغي 13 (متالزمة باتاو)
•   جنس كل تؤأم (اختیاري)

•   أَُحاُد الصبغي X (متالزمة تیرنر)
•   تثلث الصبغیات الجنسیة

•   22q11.2 متالزمة الحذف (اختیاري)

الشخص المانح للبویضة أو حاالت الحمل البدیل
•   التثلث الصبغي 21 (متالزمة داون)

•   التثلث الصبغي 18 (متالزمة إیدوارد)
•   التثلث الصبغي 13 (متالزمة باتاو)

•   جنس الجنین (اختیارى)

في ماذا یستخدم 
اختبار Panorama؟

•   التثلث الصبغي 21 (متالزمة داون)
•   التثلث الصبغي 18 (متالزمة إیدوارد)

•   التثلث الصبغي 13 (متالزمة باتاو)
•   تثلث الصیغة الصبغیة

•   أَُحاُد الصبغي X (متالزمة تیرنر)
•   تثلث الصبغیات الجنسیة

 22q11.2 بما في ذلك ،(Microdeletions) نقص جزئي للصبغ   •
     المتالزمة (اختیاري)

•   جنس الجنین (اختیاري)

إذا وجد الفحص الخاص بنا أن توأمك متطابق، فإن اختبار
Panorama یمكنھ أیًضا أن یقوم بفحص ما یلي:



عادةً ما یتلقى مقدم الرعایة الصحیة النتائج الخاصة بك
في غضون خمسة إلى سبعة أیام تقویمیة.

كم تبلغ تكلفة اختبار Panorama؟
وھل یغطیھا التأمین؟

متى سوف أستلم نتائج 
Panorama الخاصة بي؟

 Natera  یسرھا أن تكون مقدم خدمات ُمدمج في الشبكة مع أكثر الخطط 
 ،Anthemو ،Aetna الصحیة شیوًعا، وكذلك لدى الشركات

وCigna، وUnitedHealthcare. تحقق من قائمتنا المتنامیة على 
.www.natera.com/in-network-plans الرابط

تختلف تكلفة Panorama حسب لوحة الفحص السابقة للوالدة المختارة 
وقدر التغطیة التأمینیة المحددة الخاصة بك. واستناًدا إلى بیانات المطالبات 

التي تمت الموافقة علیھا مسبًقا، یكون لدى معظم المرضى مصروفات
نثریة تتراوح بین 100 دوالر و200 دوالر، بمجرد استیفاء الخصم الخاص بھم.*

نحن حساسون للتكالیف المرتبطة بالتخطیط إلنجاب طفل وملتزمون
بضمان حصول كل مریض على اختبارات بجودة عالیة.

* استناًدا إلى المطالبات التي تمت الموافقة علیھا سابًقا في الفترة بین ینایر 2015 
  إلى مارس 2017. ستكون التكلفة لدى بعض المرضى أكثر، بینما ستكون لدى البعض اآلخر أقل.



إمكانات مذھلة
80+ 
أمراض

170+ 

  1     
 التجارب السریریة

مرة

اتصل لالستالم استلم الطقمسّجل
بعد الوالدة

تلتزم Natera بتوعیة األمھات بأھمیة بنك الحبل السري وتفخر بشراكتھا مع أكبر بنك 
للخالیا الجذعیة لحدیثي الوالدة في العالم.

Natera الشریك المفضل لـ

سوف یولد طفلك بموارد خاصة لھا إمكانیات مستقبلیة ال تصدق - الخالیا 
الجذعیة حدیثة الوالدة في الحبل السري

یستخدم لعالج اضطرابات الدم والمناعة الخطیرة

بحث یحقق في التطبیقات المستقبلیة المحتملة 
لتطبیق الطب التجدیدي

فرصة ال تتكرر

العملیة سھلة للغایة!

Natera تمتع بخصومات خاصة من مجموعة
وشركة CBR، الشركة رقم 1 للخالیا الجذعیة لحدیثي الوالدة

یرجى زیارة cordblood.com/natera، أو
(1.888.267.3256) CORD BLOOD 1.888 االتصال على

TI NY CELLS,
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 PANORAMA AR لمعرفة المزید عن االختبار

شاھد مقطع فیدیو معلوماتي قصیر عن الجیل 
.Panorama NIPT القادم

DRAW لخدمات سحب عینات الدم

SESSION لجلسات المعلومات الجینیة

استفد من خدماتنا الداعمة من خالل إرسال 
الكلمات الرئیسیة التالیة إلى 484848
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المراجع

ُطور ذلك االختبار بواسطة شركة (.Natera, Inc)، وھي معمل ُمعتمد وفًقا لمعاییر تعدیالت 
تحسین الُمختبرات السریریة (CLIA). لم یتم الترخیص لھذا االختبار أو الموافقة علیھ من 

إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (FDA). على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء األمریكیة ال ترخص حالًیا أو توافق على 
 CLIA االختبارات التي طورھا المختبر في الوالیات المتحدة، إال أن شھادة المختبر مطلوبة بموجب

لضمان جودة وصالحیة االختبارات. © Natera, Inc 2020. كافة الحقوق محفوظة. 
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حدد موعًدا لمكالمة مجانیة لمدة 15 دقیقة 
مع مستشار وراثي معتمد من مجلس اإلدارة 

قبل أو بعد االختبارات.

بمجرد الحصول على طقم االختبار الخاص بك، 
ابحث عن مكان فى محیطك لسحب عینة الدم أو حدد 

موعداً مع ساحب عینات الدم. مع ساحب عینات الدم المتنقل.

لمزید من االستفسارات عن التكلفة التقدیریة أو خیارات التغطیة، 
أو التحدث إلى أحد الممثلین، یرجى االتصال على 

 :Natera ابدأ الیوم في بوابة المریض لـ
 my.natera.com/go      

+1844.778.4700

201 Industrial Road , Suite 410
San Carlos, CA 94070
 ھاتف رئیسي:1.650.249.9090+
فاكس:1.650.730.2272+


