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 .حديثي الوالدة عندهات الخلقية التشو رةامهذا الدليل للمساعدة في تعبئة إست تم تحضير

 الرجاء تعبئة المعلومات بدقة لكل حالة تشوه خلقي.

 تعبئة إستمارة لكل مولود مصاب بتشوه. ، الرجاءفي الحمل الواحد في حال والدة أكثر من مولود

 

 التاريخ: 

 التاريخ الذي تم تعبئة فيه اإلستمارة. إمأل
 

 :الجنس 

 .جنس المولود مشيرا إلى في المربع المناسب" √ضع إشارة "

 

 :إسم األم الثالثي 
 إسم والدها و إسم العائلة كما يرد في هويتها ،إسم األم مألإ

  

 :إسم الوالد 
 ب لألول اإلسم األ إمأل

 

 :إسم المولود 
 أدخل اإلسم المستخدم في السجل الطبي. ،حال لم يكن قد أعطي أسم بعد. في الجديد اإلسم األول للمولود إمأل

 

 :رقم السجل الطبي لألم 
 رقم السجل الطبي لألم كما تم تعيينه من قبل المستشفى إمأل

 

 :رقم سجل المولود الطبي 
 ما تم تعيينه من قبل المستشفىرقم السجل الطبي للمولود ك إمأل

 

 :مكان اإلقامة 
 الشارع و البناية.  ،محافظةلا ،منطقةال تحديد برع صيلافالتب األسرة مكان إقامة إمأل
 

  والدة:المكان 
 .. كذلك بالنسبة لألبإسم المنطقة و المحافظة التي ولدت فيها األم إمأل

 

 مولودجنسية: إمأل جنسية ال. 

   

 :تاريخ الوالدة 
 عدم تعبئة التاريخ.يرجى  ،والدة جنين ميت الشهر و السنة(. في حال ،)اليوم دتاريخ ميالد المولو ألإم

    

 :تاريخ خروج الوليد من المستشفى 
 عدم تعبئة التاريخ.يرجى  ،المولود وفاة أو والدة جنين ميت في حال. من المستشفى المولودتاريخ خروج  إمأل

 

 :مكان الوالدة 

كان قد ولد في  . في حالولد فيها المولودالمستشفى التي  الى لإلشارة في المربع المناسب "√"ضع إشارة 

 . حدد إسم المستشفى ،مستشفى أخرى
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 :أرقام هاتف الوالدين 
 توفرهما.عدم  في حال رقم الهاتف الخليوي و الثابت للوالدين أو إحداهما إمأل

 

 : رقم هاتف إحدى األقارب 

 في حال عدم توفر رقم هاتف للوالدين قاربإحدى األ إمأل رقم هاتف 
 

 :مذهب األم/ مذهب األب 
 درزي األم أو األب مثال": مسلم, مسيحي أومذهب  إمأل

 

 :عمر األم/ عمر األب 
 األم و األب عمر  إمأل

 

 التحصيل العلمي لألم: 

نهت المرحلة األم قد أ .  إذا كانتتعليمية حصلت عليها األم درجةآخر ناسب وفق في المربع الم "√"ضع إشارة 

في خانة  "√", ضع إشارة )ما يعادل ثالثة سنوات من الدراسة( الجامعية و حازت على شهادة البكالوريوس

في خانة  "√"امعي أولي". أما إذا كانت األم قد أكملت دراسات عليا بعد المرحلة الجامعية, عندها ضع إشارة "ج

 "جامعي عالي"

 

 القرابة بين الوالدين: 

ضع دائرة أو خال،  أبناء عم والدا المولود إذا كان. أقرباء واألب األم إذا كان في خانة "نعم" "√"إشارة ضع

 لك،ذ أبعد من إذا كانت القرابة.  ٢حول رقمضع دائرة  أو خال، أبناء عمجّد وجّدة المولود  كان إذا. ١حول رقم

 .٣ضع دائرة حول رقم

 .: أوالد العممثال" ،القرابة تحديد نوع أيضا   يرجى

 

 حالة الوليد عند مغادرة المستشفى: 

 في المربع المناسب لتحديد حالة المولود عند مغادرة المستشفى.  "√"ضع إشارة 

    

 إذا كان الوليد حي: 

في الخانة األولى. إذا نُقل الى مستشفى أخرى ضع   "√"ضع إشارة  الى المنزلبعد والدته  المولود إذا خرج

 .إسم المستشفى التي قد نُقل إليها تحديد الخانة الثانية معفي   "√"إشارة 

  

 في حال الوفاة: 
 .ساعة الوفاة، الشهر و السنة( و تاريخ الوفاة )اليوم إمأل

 

  :Birth Defect(s) التشوه الخلقي

 ة بحسب أعضاء الجسم.عإن هذه الالئحة تتضمن أسماء تشوهات خلقية موز 

 إختر التشوه الخلقي المناسب من هذه الالئحة.، يإذا كان المولود لديه تشوه خلق 

 إختر التشوهات الخلقية المناسبة من هذه الالئحة  ،في حال كان لدى المولود أكثر من تشوه خلقي
 )يمكن إختيار أكثر من إجابة واحدة(. 

 ،كتب إسم هذه المتالزمة فيإ إذا كان المولود مصابا" بمتالزمة، إسمها غير مذكور في الالئحة 
 .(Please name the syndromeفي آخر الالئحة ) الفراغ 
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  لخلقي في إكتب إسم هذا التشوه ا للمولود غير وارد في هذه الالئحة،إذا كان التشوه الخلقي
 .(Please specify)آخر الالئحة  الفراغ في 

 

 يالتشوهات الخلقية في الجهاز الدوران (Cardiovascular) : 

هو تشوه خلقي في القلب  :trial septal defectΑ  -و عيب الحاجز األذيني  أ الفتحة بين األذينتين - أ

يتميز بوجود ثقب أو عدة ثقوب في الحاجز األذيني )جدار عضلي و ليفي يفصل بين األذين األيمن و 

هذا  بقىو قد ي ،مؤكسد. يختلف حجم هذه الثقوبالما يسبب إختالط الدم المؤكسد و الدم غير األيسر( 

 .دون عالج أو قد يحتاج الى عملية جراحيةالتشوه 

هو تشوه يتميز  : - Ventricular Septal Defectأو عيب الحاجز البطيني   الفتحة بين البطينين - ب

ما يسبب واأليسر(  البطين األيمنبين  ليفي عضليجدار و عدة ثقوب في الحاجز البطيني )أبوجود ثقب 

هذا التشوه دون عالج أو  بقىو قد ي ،يختلف حجم هذه الثقوبمؤكسد. الإختالط الدم المؤكسد و الدم غير 

 .قد يحتاج الى عملية جراحية

هو تشوه خلقي يتميز : - Common atrioventricular canalالقناة األذينية البطينية المشتركة  - ت

ل حجرات بوجود ثقبين: واحد بين األذينين و آخر بين البطينين. كما  يتميز هذا التشوه بوجود ثقب بين ك

 .القلب

تضيق في الشريان األبهر هو تشوه خلقي يتميز ب  :- Coarctation of the aortaتضيق األبهر  - ث

يعيق جريان الدم و يسبب ضغطا" على القلب خالل اإلنقباضات. يمكن لهذا التضيق أن يتراوح بين 

 .معتدل و حاد. يفّضل إجراء عملية جراحية حتى في حالة التضيق المعتدل

هو : - Discordant ventriculoarterial connection متوافق لالل البطيني الشرياني االوص - ج

البطين  شريان الرئوي منينبع الف .والبطينين الشرايين الكبيرة تصال بيناإل عدم انتظامتشوه يتميز ب

 .البطين األيمن من يالشريان األبهر ينبع و األيسر

 هو :Hypoplastic left heart syndrome (HLHS)  -جالناقص التنس   األيسر القلبمتالزمة  - ح

الدم  يستقبل الذي )الجانب األيسر من القلب الجانب بنيات معظم نمو في بنقص يتميز تشوه خلقي

، صمام البطين األيسر، الصمام التاجي ما يلي: شملوي الجسم( كاملالى  يضخهمن الرئتين و المؤكسد

 يصبح بضعة أيام، بعدولكن  طبيعيا عند الوالدة مولوديبدو ال . يالشريان األبهرو يالشريان األبهر

يعالج هذا التشوه بعملية جراحية . في الرضاعة ويعاني من مشاكل صعبةبطريقة يتنفس ، شاحب اللون

 .من الوالدة الشهر األول في عدم المعالجة يؤدي الى وفاة الطفل أو بعملية زرع،

 Malformations of the mitral/aortic  -رية والمتراليةالتشوهات الخلقية في الصمامات األبه - خ

valves  :يالشريان األبهر بقصور صمامات بتضيق أو التي تتميز التشوهات الخلقية هي مجموعة من 

 صمام خلقي في قصور، يبهرصمام الشريان األفي  إنسداد أو خلقي تضيق تتضمن:و التاجي أو

نقص متالزمة و  تاجيخلقي في الصمام ال قصور، مام التاجيتضيق او إنسداد الص، يالشريان األبهر

 خالل جريان غير طبيعي في القلبضغط و تسبب هذه الحالة (.HLHS) األيسر القلبفي  التنسج

ضع إشارة ال تكان المولود يعاني من متالزمة نقص التنسج في القلب األيسر،  حالفي  . نقباضاتاإل

 .HLHSربع مفي ها ضعبل  المربعهذا  في " √"

مام ثالثي الش   - د مام الرئوي والص   - Malformations of the  رفالتشوهات الخلقية في الص 

pulmonary/ tricuspid valves :  هي مجموعة من التشوهات الخلقية التي تتميز بتضيق أو

تضيق بقصور الصمامات الرئوية أو الصمام ثالثي الشرفات وتشمل ما يلي: إنسداد الصمام الرئوي ، 

خلقي في الصمام الرئوي، قصور خلقي في الصمام الرئوي، تضيق أو إنسداد خلقي في الصمام ثالثي 
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الشرفات ، شذوذ إيبشتاين )تشوه خلقي في القلب حيث يكون الصمام ثالثي الشرفات يتجه نزوال إلى 

 األيمن.ي القلب البطين األيمن مما يسبب ضغطا" و جريان غير طبيعي للدم(، ومتالزمة نقص التنسج ف

 و تشوهه :- Congenital Pulmonary valve stenosis (PS) صمام الرئوي الخلقي تضيق ال - ذ

 يفتح كما يجب. ال فيكون الصمام .الشريان الرئويللقلب و البطين األيمن بين الصمام خلقي يتميز بتشوه

ثة حجرات في القلب. هو تشوه خلقي نادر، يتميز بوجود ثال - Single ventricle:البطين الوحيد - ر

 فهناك بطين واحد يتلقى صمام من األذين األيسر و صمام آخر من األذين األيمن. 

هو تشوه خلقي يتألف من أربعة تشوهات: الفتحة بين البطينين  :- Tetralogy of Fallotفالو  ةرباعي   - ز

(DSV( تضيق أو إنسداد الصمام الرئوي ،)SSإنتقال الشريان األبهر ،)ليمين، تضخم البطين الى ا ي

 األيمن. يمكن تصحيح هذا التشوه جراحيا".

 

 التشوهات الخلقية في الجهاز الهضميGastrointestinal - : 

يتميزهذا التشوه  :Atresia of esophagus without fistula  -اإلنسداد المريئي من دون ناسور - أ

 ء الذي يربط الفم بالمعدة.الخلقي بقصر وبوجود انسدادات عند بعض النقاط على طول المري

  

-Atresia of esophagus with tracheo            مريئي اإلنسداد المريئي مع ناسور رغامي - ب

esophageal fistula (TEF): غير طبيعي بينه وبين الرغامي  يتميز بانسداد في المريء  وباتصال

ب صعوبة بالتنفس نتيجة دخول أو القصبة الهوائية. يسمح هذا اإلتصال بدخول الهواء إلى المعدة  ويسب

 الطعام الرئتين.

 

 Congenital absence, atresia and stenosis  - ألمعاء الغليظةلخلقي نسداد وتضيق غياب، إ - ت

of   : large intestine .يتميز بضيق أو غياب جزء من األمعاء الغليظة 

 

 Congenital absence, atresia and stenosis  - ألمعاء الدقيقةل خلقي نسداد وتضيقغياب، إ - ث

of  :small intestine غذاء عبر يتميز بانسداد بعض المناطق في األمعاء الدقيقة مما يمنع مرور ال

الدقيقة فيعرف بتضيق  تصال بعض األجزاء بعضها ببعض. أما تضيّق األمعاءالجهاز الهضمي أو بعدم إ

 اء داخله.الفراغ الداخلي لألمعاء بشكل كبير مما يصّعب حركة الغذ

 

يتميز بتكّون : Congenital fistula of rectum and anus  -المستقيم والشرج الخلقي ناسور - ج

 مجرى صغير يصل الجلد حول الشرج مع الشرج أو المستقيم على حّد سواء.

 

   :Congenital malformation of intestinal fixation -تشوهات خلقية في تثبيت األمعاء - ح

كلة في عملية تدويراألمعاء أثناء تكوين الجنين و يؤدي في بعض األحيان إلى انسداده. يتميّز بوجود مش

يتضمن هذا التشّوه عدم انحالل ُعصابات خلقية في الثرب )أحد طيات الغشاء البريتوني أو الصفاق التي 

غطي البريتوني )غشاء شفاف يغشى تجويف البطن ويتصل المعدة بأعضاء أخرى من البطن(،  الغشاء 

الصائم  تعليقعلى  يعملالصفاق والذي  غشاءُمزدوجة من  طبقةيُمثل معظم األحشاء(، والمساريق )

ثني عشر واللفائفي( واللفائفي ) الجزء الطرفي من األمعاء الدقيقة والواقع بين اإل الجزء األوسط من)

 فياألعضاء المختلفة  ربطلى هذه الطبقة ع قدرةاألمعاء الدقيقة( على الجدار الخلفي للبطن , مما يعني 

ا  تشّوه خلقي يتميز بوجود غشاء دموي رقيق يغلف السطح األمامي للقولون ضيتضمن أيو. البطن

والذي قد يتسبب بتشابك األمعاء  (Jackson’s membrane)نى الصاعد من األعور إلى الزاوية اليم

دوران القولون و فشل أو عدم اكتمال أو التشوهات الخلقية أيضا  سوء  وانسدادها. تتضمن هذه الفئة من

 قصور في دوران األعور والقولون.
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 Hirschsprung’s disease or  -داء هيرشبرنغ أو تضخم القولون الالعقدي الخلقي - خ

congenital ganglionic megacolon هو نوع من ضخامة القولون ويتميز بالغياب الخلقي :

المسؤولة عن الحركة الالإرادية في األمعاء( في عضالت القولون. للشبكة العصبية أو الخاليا العقدية )

ينتج عن ذلك انعدام في حركة األمعاء مما يؤدي إلى انسدادها أو تمددها. تتم معالجة هذه الحالة جراحيا  

 في الطفولة المبكرة عن طريق استئصال الجزء المصاب من األمعاء.

   

 Congenital tracheo-esophageal fistula  -حددم غير ،الرغامي الخلقي-الناسور المريئي - د

NOSالرغامي باتصال خلقي أو مكتسب بين المريء و الرغامي والذي غالبا  -: يتمثل الناسور المريئي

 ما يؤدي إلى مضاعفات رئوية حادة ومميتة.  

 

 التشوهات الخلقية في الجهاز العصبي المركزي Central nervous system - : 

هي اضطراب دماغي ينتج عن عدم انغالق النهاية الرأسية لألنبوب : Anencephaly  -دماغانعدام ال - أ

العصبي بين األسبوع الثالث والعشرين واألسبوع السادس والعشرين من الحمل مما يؤدي إلى غياب 

جزء رئيسي من الدماغ، الجمجمة وفروة الرأس. يولد األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب من 

المؤلف من نصفي الكرة المخية. غالبا  ما تظّل ي، وهو الجزء األكبر من الدماغ والدماغ األمام دون

أنسجة المخ المتبقية معّرضة و غير مغطاة بالعظم أو الجلد.  تضم هذه الفئة من تشوهات الجهاز 

دام الدماغ ، انع (Acrania)القحف وهي حالة نادرة جدا ، انعدام (Acephaly)العصبي انعدام الرأس 

فقد شق الدماغ أو انعدام الدماغ من جانب واحد  ،(Amyelencephaly)والنخاع 

(Hemianencephaly)وانعدام المخ ،(Hemicephaly)   وهي حالة خلقية تتسم بغياب المخ، وعادة

 المخيخ و العقد القاعدية رديمي الشكل. ما يكون 

 

هو اضطراب ينتج عن خلل في تشكيل  :Arnold Chiari Syndrome -كياري –متالزمة أرنولد  - ب

المنطقة السفلى من جذع الدماغ وقد يأخذ شكل نخاع مستطيل أو جسر صغير، أو يكون جذع الدماغ 

هذا الخلل  يمنعوقد ألياف األعصاب في القناة الفقرية مما يسبب انسدادا . ن بعض متزحزحا ، أو تكوّ 

الحبل  منطقةتمتد أنسجة المخيخ إلى  عادةقناة الفقرية. الدماغ إلى ال حولالسائل الدماغي من المرور 

الدماغ، الذي قد يشمل الجسر والنخاع المستطيل، فقد تمنع  جذع تشكيل فيالشوكي، ونتيجة لهذا الخلل 

 عبرالدماغ إلى النفق الفقري. وتشمل المعلومات التي تنتقل  حولمعلومات من المرور بحرية من 

 التوتر العضلي وتنسيق حركات األطراف. تنظيمالتوازن،  المخيخ ثالثة مجاالت حفظ

  

هو تشوه في األنبوب العصبي يتسم بنتوءات شبيهة  Encephalocele:  -إلتهاب الدماغ/قيلة دماغية - ت

الغشاء المحيط به من خالل فتوحات أو شقوق في الجمجمة. ويعود سبب هذه و باألكياس للدماغ

  العصبي خالل عملية تطّور الجنين. التشوهات إلى فشل انغالق األنبوب

 

هو خلل جيني في تشكيل األنبوب العصبي  :- Spina bifidaالصلب المشقوق أو السنسنة المشقوقة  - ث

الذي ال ينغلق بشكل كامل مما يتسبب في عدم اكتمال تكوين الحبل الشوكي. كما أّن عظام الفقرات التي 

حدة ومفتوحة. يسمح ذلك ببروز الحبل الشوكي ى غير متّ تقع فوق الجزء المفتوح من الحبل الشوكي تبق

 من خالل الفتحة. تتضمن السنسنة الشقوقة األشكال التالية:  

 قيلة نخاعية سحائية(Myelomeningocele) ؤلف من ثالث طبقات : بروز السحايا )غشاء م

 الحبل الشوكي من خالل فتحة في العمود الفقري.تغلف الدماغ والحبل الشوكي( و

  قيلة سحائية(Meningocele) بروز لسحايا الدماغ من خالل خلل في الجمجمة مشكال  بذلك :

 كيسا  مملوء  بالسائل النخاعي. 

  قيلة سحائية موهية(Hydromeningocele) بروز للحبل الشوكي من خالل خلل في :

 مملوء  بسائل.  الجمجمة أو العامود الفقري ويكون
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 قيلة نخاعية(Myelocele) روز الحبل الشوكي من خالل خلل في القوس أو العامود الفقري.: ب 

 أو العمود الفقري   إنشقاق السيساء(Rachischisis) مرض خلقي ناتج عن إخفاق األنبوب :

العصبي الجنيني في اإلغالق واألقواس الفقرية من اإللتقاء واإلنغالق وبالتالي تعّرض وبروز 

 األنسجة العصبية للمحيط الخارجي.

 يلة نخاعية تكهفية ق(Syringomyelocele) نوع من السنسنة المشقوقة حيث يتجمع السائل :

النخاعي في منطقة من الحبل الشوكي مكونا  كيسا  رقيقا  والذي بدوره يبرز من خالل الخلل في 

 العامود الفقري. 

 مالحظة: ال تضم  السنسنة المشقوقة األشكال التالية

  كياري –متالزمة أرنولد 

 لسنسنة المشقوقة الخفيةا(Spina bifida occulta)  نوع من التشوه الخلقي ناتج عن :

فشل انغالق أحد الفقرات أو أكثرها من دون أي تورم ظاهر. غالبا  ما يكون هذا التشوه غير 

 مرتبط بمضاعفات وال يتم الكشف عنه إالّ من خالل القيام بفحص روتيني باألشعة السينية. 

 

هو تجمع فائض السائل  :Congenital hydrocephalus  -و موه الرأس الخلقيتضخم الرأس أ - ج

النخاعي في الدماغ عند الوالدة مما يزيد الضغط عليه. يؤدي ذلك إلى تلف في الدماغ وفقدان القدرات 

العقلية والجسدية. ومن هنا تأتي أهمية التشخيص والعالج المبكر للحّد من المضاعفات الطويلة األمد 

 تي بدورها تعتمد على العامل المسبب للتضخم، مدى سوء الحالة واستجابة الطفل للعالج.وال

 

هو صغر غير طبيعي في حجم الرأس، حيث يكون محيط الرأس :Microcephaly  -صغر الرأس   - ح

أقل من الحجم المتوسط المعتمد تبعا  لعمر و جنس المولود. يعود ذلك إلى خلل في تطور الدماغ نتيجة 

ابات، اضطرابات وراثية أو سوء تغذية حاد. يتضمن هذا التشوه أيضا  صغر الرأس الموهي )صغر إلته

، ودماغ صغير بشكل غير طبيعي  (Hydromicrocephaly)الرأس مع زيادة في السائل النخاعي(

(Micrencephalon) . 

 

 )الشفة المشقوقة والحنك المشقوق )الفلح الحنكي: Clefts-  

ة مما يؤدي الى تشكل شق هي تشوه خلقي يتميز بعدم إلتحام أنسجة الشف :Cleft lip  - الشفة المشقوقة - أ

.  يعاني المواليد الذين لديهم هذه الحالة من صعوبات في الرضاعة تستوجب إستخدام أجهزة في الشفة

   .وهي تصحح جراحيا" عندما يصبح المولود في عمر يستطيع فيه تحّمل عملية جراحية مساعدة.

هو تشوه خلقي يتميز بعدم إلتحام سقف الحلق مما يؤدي الى تشكل  :Cleft palate  -لق المشقوقالح - ب

فالشق يمكن أن يمتد الى سقف الحلق الصلب و  ،شق في سقف الحلق. تختلف نسبة الحدة في هذا التشوه

 في الرضاعة،نفية. يعاني المواليد الذين لديهم هذه الحالة من صعوبات الى الجيوب األ حتى اللين و

لتهابات إ بسببمشاكل في السمع ل  ويصبحون عرضة أكثر من غيرهم تستوجب إستخدام أجهزة مساعدة

  . يصحح هذا التشوه بواسطة عملية جراحية .األذنفي 

هو تشوه خلقي يتميز بوجود شق في الشفة و : Cleft lip and palate  -الشفة والحلق المشقوق - ت

 الحلق في الوقت نفسه.

 وهات الصبغوية الخلقيةالتش Chromosomal -: 

يتميز بوجود نسخة إضافية من ي وخلل صبغ وه Down’s syndrome (T21):  -متالزمة داون - أ

. ١١وم ظم األحيان تكون متصلة  بالكروموز. قد تكون النسخة اإلضافية مستقلة و في مع١١وم كروموز
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وجه مستدير، عيون مائلة و متباعدة، حجم  يتميز مواليد هذه المتالزمة ببعض الصفات المميزة مثل:

صغير للرأس و إرتخاء في المفاصل. و في بعض الحاالت يكون هناك تخلف عقلي و ضعف في النمو 

البدني. تزيد إحتمالية إصابة المواليد المصابين بمتالزمة داون بعدة أمراض مثل نقص المناعة، فقدان 

 لقلب. السمع، مشاكل في الجهاز الهضمي و أمراض ا

خلل  وه :Edward’s syndrome, unspecified (T18)  -، غير المعي نمتالزمة إدوارد - ب

معظم . قد تكون النسخة اإلضافية مستقلة و في ١١وم يتميز بوجود نسخة إضافية من كروموزي وصبغ

الوليدي، يتميز مواليد هذه المتالزمة بتخلف عقلي، إلتهاب الكبد آخر.  وماألحيان تكون متصلة  بكروموز

وهم  د تشوهات في القلب و الكليةبوجو يتميز تشوه في الجمجمة و أصابع قصيرة. كماإنخفاض األذنين، 

   .يعيشون ألشهر قليلة فقط

ي وخلل صبغ وه Patau’s syndrome, unspecified (T13):   -محدد، غير متالزمة باتو - ت

، الجسدية والعقلية التشوهات لعديد منال هذا الخل سببي. ١٣ ومزتميز بوجود نسخة إضافية من كروموي

 .في القلبعيوب خاصة و

   التشوهات الخلقية في الجهاز العضلي  الهيكلي Musculoskeletal -  : 

هو  :Congenital dislocation of the hip, unspecified  - محددخلقي، غير خلع الورك ال - أ

يساعد في تصحيح  إن العالج المبكرحقي. تشوه خلقي يتميز بخروج رأس عظمة الفخد من التجويف ال

  هذا التشوه.

هوتشوه خلقي يتميز بوجود فتحة غير طبيعية  :Diaphragmatic hernia -حجاب الحاجزفتق في  - ب

في الحجاب الحاجز )عضلة رقيقة تحت الرئتين و القلب تفصل الصدر عن البطن(. وهي تسمح لجزء 

قيقة، الطحال، جزء من الكبد و الكلى( باإلنتقال الى منطقة من أعضاء البطن )مثل المعدة، األمعاء الد

 الصدر. 

بخروج األمعاء من الجسم من خالل  تشوه خلقي يتميز هو: Gastroschisis  - نشقاق البطن الخلقيإ - ت

تشوه في الحبل السري. هذا التشوه قد يؤدي الى إتالف األمعاء لدى الجنين من جراء الضغط و تعرضهم 

ية. في حال كان الفتق كبيرا"، يوتي داخل الرحم. وهو يعالج بواسطة عملية إغالق جراحللسائل األمن

 األمعاء بأغطية واقية و يتم الضغط عليها تدريجيا" إلدخالها الى البطن.  فّ تل

هو تشوه في جدار البطن يتميز ببقاء األمعاء، الكبد و غيرها  :Omphalocele  - قيلة الحبل السري - ث

كيس خارج البطن، و ذلك بسبب خلل في تكوين عضالت جدار البطن. تعالج جراحيا"  من األعضاء في

 مباشرة بعد الوالدة.   

 في أصابعأكثر من خمسة  هو تشوه خلقي يتميز بوجود :Polydactyly  -كثرة األصابع أو عنش - ج

 اليدين أو القدمين.

 

يمكن . ين أصابع اليدين أو القدمينهو تشوه خلقي يتميز بإلتصاق ب: Syndactyly  - إلتصاق األصابع - ح

 التشوهات وهي تشمل(. التحام العظام أو غير كامل )دون( التحام العظاممع ) أن يكون كامالنصهار لال

 :التالية

  إلتصاق أصابع اليد مع إلتحام العظامFused fingers 

 إلتصاق أصابع اليد دون إلتحام العظام Webbed fingers 

 إلتحام العظام  إلتصاق أصابع القدم معFused toes 

  تعدد األصابع الملتصقةtylySadsysyloP 
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 إلتصاق األصابع غير المعين ويضم التحاما  لم يتم تعيينه في مكان آخر Symphalangy . 

  

بإلتواء القدم الى الداخل. في حال  هو تشوه خلقي يتميز :Clubfoot, NOS  - غير محدد ،حنف القدم - خ

 . اص المصابين بهذا التشوه يمشون على الكاحلعدم العالج، فإن األشخ

هو تشوه خلقي   Reduction defects of the limbs: – ة(( النقصانية )األطراف(عيوب الطرف  - د

التشوهات التي تؤثر على أطراف الجسم )الذراعين و الساقين(. فيكون هناك خلل في التكوين  شمل كلي

)الطرف السفلي(. فتكون أحد األطراف ذات حجم صغير أو لجزء من الذراع )الطرف العلوي( أو الساق 

 .غير موجودة

 التناسلي –التشوهات الخلقية في الجهاز البولي- Genitourinary: 

يتميز بتموضع صماخ البول/ فتحة اإلحليل )فتحة خروج البول(  :Hypospadias - اإلحليل التحتاني - أ

ة الواقعة بين الشرج والصفن(.  ال تتأثرالعضالت في المنطقة السفلية من القضيب أو العجان )المنطق

المصرة البولية بهذا الخلل وبذلك ال يحدث سلس البول. يتم معالجة هذا التشوه جراحيا  ألسباب جمالية، 

 بولية وإنجابية.

   

هو غياب كامل للكلى من الجهتين أو خلل حاد في تكوينها حيث  :Renal agenesis - عدم تخل ق الكلى - ب

من أكياس غير منتظمة ذات أحجام مختلفة )شبيهة بعنقود العنب(. يعّد عدم تكّون الكلى من  تتألف

الجهتين مميتا  أما غياب الكلى من جهة واحدة فيتسم بغياب األعراض. في هذه الحالة، تتضخم الكلية 

  المتبقية وينتج عن ذلك أخطار متزايدة.

 

 Indeterminate sex, ambiguous genitalia:-أعضاء تناسلية ملتبسة أو جنس غير محدد  - ت

تتسم بعدم وضوح الجنس حيث تظهر األعضاء التناسلية الخارجية مزيجا  من الخصائص التي تنتمي 

 للجنسين. 

 

هي كناية عن تشكل أكياس مليئة بسائل في الكلى.  : - Cystic kidney diseaseكيسات كلوية  - ث

األنابيب التي تحمل البول من الكبيبات. تحل هذه األكياس  تتكون هذه األكياس في األجزاء الضعيفة من

 محل األنسجة الكلوية الصحيحة وتتضخم الكلى لتصل إلى وزن يوازي العشرين باوند. 

 

هو تمدد في الحوض الكلوي :Congenital hydronephrosis  -إستسقاء/موه الكلوة الخلقي - ج

(renal pelvis)  و الكؤوس(Calyces)   تدفق البول من الكلى. في حال عدم معالجة هذه بسبب عرقلة

 الحالة فإّن ذلك سيؤدي إلى ضمور تدريجي للكلى. 

 

 التشوهات الخلقية في الجهاز التنفسي Respiratory - : 

يتميز بانسداد الممر األنفي الخلفي بسبب تشكل نسيج : Choanal atresia نسداد أو رتق قمع األنفإ - أ

 ل عملية تطور الجنين. عظمي أو لين غير طبيعي خال

 

يتميز بنقص في نمو  :Hypoplasia and dysplasia of lungنقص تنسج وخلل تنسج الرئة  - ب

 الرئة والنمو الشاذ للخاليا الرئوية. 



01 

 

 التشوهات الخلقية في العين، األذن، الوجه والعنق - Eye, ear, face and neck: 

 Anophthalmos, microphthalmos andانعدام وصغر وضخامة المقلة  - أ
macrophthalmos :  يعرف انعدام المقلة بغياب كامل ألنسجة العين أما صغر المقلة فيتسم بوجود

عين صغيرة بشكل غير طبيعي. بسبب عدم خضوع جميع األطفال للفحص بالموجات فوق الصوتية 

ه فقط وليس كمعيار لتحديد أبعاد العين الصحيحة فقد تّم اعتماد قياسات مرجعية لصغر المقلة للتوجي

مم في الشهر الثاني عشر من العمر، قطر القرنية  ١١مم عند الوالدة، _ ١٦تشخيصي )طول محوري _

مم عند الوالدة(. في المقابل،  تعرف ضخامة المقلة بتكّون عين كبيرة الحجم بشكل غير طبيعي.  ١١_

 ألمامي للمقلة.يتميز هذا النوع من التشوه بتوّسع ثنائي خلقي للقرنية والجزء ا

   

هو تعّكر في العدسة الشفافة داخل العين وقد يسبب ذلك  : Congenital cataractالساد الخلقي  - ب

رؤية غير واضحة. قد تتأثر عين واحدة بهذا التشوه وهذا ما يسمى بالساد الوحيد الجانب حيث تبقى 

يكون عندما تتأثر كلتا العينين. هناك الرؤية في العين األخرى سليمة وجيدة. أما الساد الثنائي الجانب ف

عدة أنواع من الساد الخلقي بعضها يؤثر في الرؤية و بعضها ال. يعّد الساد الواقع في اتجاه مركز العدسة 

األكثر تأثيرا  على الرؤية و نمو الجهاز البصري مع األخذ بعين اإلعتبار حجمه وسماكته. تجدر اإلشارة 

  ة جدا  تؤدي إلى العمى التام في حال عدم معالجتها.إلى أّن حالة الساد المتقدم

 

، تتميز بثنية جلدية (Pterygium colli)تسمى أيضا  ظُفرة عنقية : Webbing of neckرقبة وتراء  - ت

 سميكة من جهتي الرقبة وتمتد من األذنين إلى أسفل الرقبة والكتفين. 

 

هو تخلف أو نمو غير مكتمل في  : Microtia/ Anotiaصغر صيوان األذن/ انعدام األذن الخارجية - ث

صيوان األذن أو غياب األذن الخارجية في الحاالت الحادة. تتأثر أذن واحدة فقط بهذا النوع من التشوه 

 في ثمانين بالمئة من الحاالت وتنخفض حاسة السمع بنسبة أربعين بالمئة في األذن المصابة.  
 

 : التعرض لمواد قبل و خالل فترة الحمل

 
 ستة أشهر قبل الحملخين السجائر تد: 

الحمل. في حال كانت  قبلستة أشهر مدة تتراوح بين شهر و حال كانت المرأة تدخن السجائر بفي "نعم"  أجب

 ال تذكر". . في حال كانت ال تذكر يجب اإلجابة "يجب اإلجابة "ال" قبل سبعة أشهر أو أكثر من الحمل، تدخن

   

  ل الحملستة أشهر قبتدخين النرجيلة: 
. في حال كانت بمدة تتراوح بين شهر و ستة أشهر قبل الحملت المرأة تدخن النرجيلة ل كانأجب "نعم" في حا

 ال تذكر". . في حال كانت ال تذكر يجب اإلجابة "يجب اإلجابة "ال" ،تدخن قبل سبعة أشهر أو أكثر من الحمل

 

 الحمل لتدخين السجائر خال: 
تقريبي للسجائر التي تدخنها في اليوم العدد الو حدد  تدخن سجائر خالل الحمل،أة أجب "نعم" إذا كانت المر 

   الواحد.

 

 :معرضة لتدخين سلبي خالل الحمل 
 هاحد أفراد عائلتها أو زمالئبشكل منتظم، من قبل أ)أو غير المباشر(  إذا لم تكن مدخنة إنما معرضة لتدخين سلبي

 .نرجيلةأو  سجائرفي خانة   "√"ضع إشارة سلبي بوفي العمل مثال ، حدد نوع التدخين ال
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 :تدخين النرجيلة خالل الحمل 
رؤوس النرجيلة التي تدخنها في تقريبي لالعدد الخالل الحمل، و حدد  النرجيلةتدخن أجب "نعم" إذا كانت المرأة 

 .الواحد األسبوع

 

 شرب الكحول خالل الحمل: 
في األسبوع  المتناولة عدد كؤوس الكحول تحديدخالل الحمل مع أجب "نعم" إذا كانت المرأة تشرب الكحول  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الواحد                                                                                                                       

 

 طول األم: 
 . بالسنتيمتر التقريبي األمطول  حدد

 

 وزن األم قبل الحمل/ وزن األم عند الوالدة: 
 عند الوالدة بالكيلوغرام قبل الحمل و أيضا  وزن األم التقريبي  حدد

 

 تناول حامض الفوليك بإنتظام: 
ططن خلواتي تال من قبل النساء أخذ يومي  ؤييجب أن . ١( هو فيتامين ب Folic acid: باإلنجليزيةحمض الفوليك )

  .قناة العصبيةوخاصة  المتعلقة بال خلقيةعيوب  ةحدوث أي لتجنب في اليومملغ  ١٫١بنسبة  للحمل
 

 ضع  قبل شهر من الحمل على األقل، )/يومملغ ١٫١)بنسبة  نتظامإفوليك بال حمض تناولتكانت المرأة  إذا

 في الخانة الثانية. "√"إشارة 
 

  خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل،  )/يومملغ ١٫١)بنسبة  تظامنإفوليك بال حمض ناولتتإذا كانت المرأة

 .في الخانة الثالثة "√"ضع إشارة 
 

  ضع إشارة ظم، ث األول من الحمل أو بشكل غير منت، أو تناولته بعد الثلفوليكال المرأة حمض ناولتت لمإذا

 األولى. في الخانة "√"

 

 :أمراض مزمنة لدى األم

 .مكان المناسبفي ال "√"ضع إشارة 

  

 إرتفاع ضغط مزمن: 
 ١٦ /١٫٫ يكون أعلى منضغط الدم  في حال مرض مزمنف بيعرّ 

 

 اضطراب تخثر الدم: 
وعادة   المصابفي دم  (thrombophilia)جلطات( ) تشّكل خثرات جيني موروث حيث يزداد راباضطب فيعرّ 

 هذال  عرضةاإلضطّراب، إال أّن النّساء أكثر  ما يكون ذلك في األوردة. قد يصاب كٌل من الّرجال والنّساء بهذا

 خالل فترة الحمل أو عند أخذ هرمون األستروجين. المرض

 

 داءالصرع (باإلنجليزية :Epilepsy): 
وحدوث نوبات متكررة  دماغالفي خاليا  الكهربائيةضطراب اإلشارات إختالل عصبي داخلي ينتج عن بإ فيعرّ 

 من التشنج.

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 :خلل في وظيفة الغدة الدرقية 

فرط نشاط نسيج الغدة بقصور الدرقية أو عن الدرقية مّما يعرف  الغدة هرموناتتاج نإ في اّما عن نقص نجمي

خلل في إذا كانت المرأة تعاني من ويعرف بفرط الدرقية.  الغدة مما يسبب اإلفراط في إنتاج هرمونات الدرقية

 .حدد النوع وظيفة الغدة الدرقية

 

 داء السكري: 
  .نسوليننخفاض حساسية األنسجة لإلإ، أو األنسولين د فقدان مادةعنالدم الناجم  فيسكر ال رتفاعبإ فيعرّ 

 لسكري. نوع احدد  ،فقط خالل فترة الحمل( يحدثمن )وليس النوع الذي المز إذا كانت المرأة تعاني من السكري

 

 :ينيةنتشوهات الجال تسبب إستعمال األدوية التي قد
 استنادا" إلى الالئحة الملحقة(: ( في المكان المناسب"√" ضع إشارة 

 

  مضادات حيوية(Antibiotics) : 
 (.bacterial infection) لعالج عدوى البكتيريا عطىيُ 

  

  أدوية الكولسترول(Anti-cholesterol) : 
 .فاع الكوليسترول في الدم والدهون الثالثيةعالج ارتل يُعطى

 

  أدوية األعصاب(Anti-depressant): 
 أو القلق.  لعالج االكتئاب الشديد يُعطى

 

 الصرع   أدوية(Antiepileptic) : 
يها التي تـُشاهد غير المتحكم فيها وغير المرغوب ف دماغأنشطة ال إيقافعلى يعمل  .لعالج حاالت الصرع يُعطى

 .الصرع في نوبات
 

  أدوية ضغط الدم(Antihypertensive): 
 الشرياني. ضغط الدملعالج إرتفاع  تُعطى

 

 لاللتهابات  مضادة أدوية(Anti-inflammatory): 
  .تهاباتلااللعالج  عطىتُ ُتستعمل كمسّكنات للوجع و

 

  أدوية األمراض الخبيثة(Antineoplastic): 

 الخاليا الورمية. منع أو وقف تطويرل ، ُتعطىستخدم مضادة للسرطانتُ  
 

  أدوية الكورتيزون(Corticosteroids): 

ع للعديد من الشروط، من بينها: أمراض الحساسية، أمراض الجلدية، مشاكل في التنفس، بعض أنوا ُتعطى
 .وغيرها جهاز الهضمي، وبالهرمونات البديلالسرطان، اضطرابات الدم، مشاكل في العين، مشاكل في ال

 

 أدوية مدرات البول) (Diuretic: 

 و الفشل الكلوي.  فشل القلب االحتقاني أ ارتفاع ضغط الدم، لعالجتستخدم 
 

  أدوية الغدة الدرقية(Thyroid drugs): 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
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قصور الغدة  عالج تكميلي في المرضى الذين يعانون منو ككبديل أ تستخدمل وهي على نوعين: النوع األو
 .عالج أو الوقاية من أنواع مختلفة من تضخم الغدة الدرقيةفي  تستخدمالنوع الثاني و الدرقية

 
) ال يتضمن  إسم هذا الدواءتحديد  يرجى أعاله، غير مذكور خالل الحمل دواء إذا كانت المريضة قد أخذت

 امينات المتناولة(.الفيت

 

 معلومات عن الحمل:

 
 العدد الكلي لحاالت الحمل (Gravida): 

في حال حمل بتوأم أو أكثر في الحمل السابق  ومن ضمنها الحمل الحالي. عدد المرات التي حملت فيها المرأةحدد 

 .أو الحالي، الرجاء تحديد عدد الحمل

 

 :مالحظة

 د الحمل الحالي على أنه حمل واحد فقط وليس أكثر. في حال والدة توأم أو أكثر، يجب تحدي 

أو (twins)  بتوأم   إذا كانت المرأة حامال  للمرة األولى  :(Gravida)مثال  لتحديد العدد الكلّي لحاالت الحمل 

وليس إثنين أو   (Gravida=1) أو أكثر، يجب تحديد العدد الكلي لحاالت الحمل على أنه واحد (Triplets)ثالثة 

 الثة، إلخ.ث

  إذا كانت المرأة حامال  بتوأم وهو حملها الثاني، في هذه الحالة يساوي العدد الكلّي لحاالت الحمل إثنين

 .(Gravida= 2)وليس ثالثة 

  

 السابقة الحية داتعدد الوال (Para:) 
 .و توفي من بعد والدته حيا"أنجبت فيها المرأة وليد حي أعدد المرات التي حدد 

  

 هاضات السابقة:عدد اإلج 
اإلجهاض يمكن أن يحدث تلقائيا بسبب مضاعفات أثناء الحمل فيسمى  .الحمل ف بفقدان الجنين خالليعرّ 

فيسمى باإلجهاض  حمل يشكل خطر على األمال كان بخيار المرأة أو طبيبها في حال متعمدأو  اإلجهاض التلقائي

 غير التلقائي. 

عدد المرات التي كان اإلجهاض فيها تلقائيا" وعدد المرات حدد عدد المرات التي جرى فيها إجهاض. ثم حدد 

 . غير تلقائي فيها كان اإلجهاضالتي 

 

 :عدد األوالد األحياء 
 .حياء للمرأةوالد األعدد األ حدد

 

 توقعتاريخ الوالدة الم EDC)): 
 . الذي كان متوقع للمرأة الحامل أن تلد فيه (السنةالشهر و ،التاريخ )اليومحدد 

 

 )تاريخ آخر دورة شهرية )الميعاد(LMP): 
  .الشهر و السنة( قبل الحمل ،تاريخ آخر دورة شهرية )اليوم حدد

 

 العمر الحملي (Gestational age): 
 .يوموالسبوع . حدد األحمل الى تاريخ الوالدةول يوم أمن لمدة المتراوحة با فللمولود المعرّ   العمر الحملي إمأل

 

 ( سكري ناتج عن الحملGestational diabetes:) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
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 .خالل فترة الحملسكر في الدم الرتفاع يعٌرف بإ وهو سكري ناتج عن الحملعم" إذا كان هناك أجب "ن

 

 :تشوهات خلقية سابقة 
 .يد نوع التشوهأحد المواليد السابقين مع تحد عندعم" إذا كان هناك تشوه خلقي أجب "ن

   

 :نتيجة الصورة الصوتية غير طبيعية 
أما إذا كانت هذه الصورة طبيعية أجب "ال"، . إذا الحمللتصوير الجنين أثناء فترة تستخدم الصورة الصوتية 

 .عند اجرائها العمر الحمليولنتيجة واذكر ا كانت غير طبيعية أجب "نعم"
 

 :الحمل 

في الخانة األولى. إذا كانت المرأة حامل بولدين ضع إشارة  "√"إذا كانت المرأة حامل بمولود واحد ضع إشارة 

في الخانة الثالثة. في حال كانت المرأة  "√"في الخانة الثانية. إذا كانت المرأة حامل بثالثة أوالد ضع إشارة  "√"

  .في آخر خانة "√"بأكثر من ثالثة أوالد ضع إشارة حامل 

 

 :معلومات عن المولود

 
 :درجة أبغار 

لمولود أبغار بتقييم ادرجة تحدد وتلتقييم الحالة الصحية لألطفال حديثي الوالدة مباشرة بعد الوالدة. وسيلة ك فيعرّ 

وبالتالى  الخمسة التي ستنتج. قيمعلى مقياس مدرج من صفر إلى اثنين، ثم جمع الالجديد على خمسة معايير 

النشاط ، ردة الفعل ونفسالت، المظهر، النبض . والمعايير الخمسة هي:01فر إلى من صبغار تتراوح درجة أ

بغار في الدقيقة األولى بعد الوالدة وبعد خمس دقائق من الوالدة ويمكن أن يطبق بعد ذلك إذا األيطبق . العضلي

 . إلى أن المولود في حاجة إلى عناية طبية يشير األبغار نخفاض قيمة. إلت منخفضةزا كانت قيمته ما

 للوالدة. و العاشرةقة األولى عند الدقي بغاراأل درجة إمأل

 

 :الوزن عند الوالدة 
 )وليس عند خروجه من المستشفى(. وزن المولود الجديد عند والدته بالغرام حدد

 

 محيط الرأس عند الوالدة: 
 بالسنتيمتر. عند الوالدة محيط رأس المولود الجديد حدد

 

  :الطول عند الوالدة 
 بالسنتيمتر. عند الوالدة طول المولود الجديد حدد

  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3

