
 

 

 
  
 
 
 
 
 




  


–

 




 








 

 






 

 


 

  

  





  

 

 

       

 

 

 





 

 

  

 
   

 



  (nuchal translucency – NT)

04/2013  

 PAPP-Afree beta hCG 



 


 

 :NT3.0

 

 PAPP-AMOM 

 

 COMBINED TEST  

NT            

             

         



      

 

           AFP

 

  

A 

 

             

 



 

 

 

 
  

           










 

 AFP

20/2005  

        MOM  

         

          

  

 MOM 



 HCG

 MOM

   

 

 MOM 

 

 UE3unconjugated estriol

 MOM 

 MOM

 

           

 

o UEHCGMOM

o  



 

 



 



 



      

    

A

   

 

 

   

 TESTINTEGRATED

            



 TEST CONTINGENT



          

 

 

 A 



 



50/2001AFP





  

           

 

  

             





 



 

 





 

  

 

          

    

 

 

            





 

 

 

  



        


 

 
 
 


       
        





















  



 

 





 





–
–

–
–

–


–













 
 


www.health.gov.il 

  



 

 

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  ת לסקר תסמונת דאון בזמן הריוןצוהמל
  

  הערות:
  ן זכאיות לבדיקות אבחנתיות ללא תשלוםבתחילת הריו 35נשים בגיל  
    בדיקות הימים יקבלו זכאות על פי תוצאות של  6+  13נשים המגיעות לראשונה למערך הרפואי אחרי שבוע

  )1:380שני בלבד (סיכון גבוה מ הסקר בשליש 
  

 


1:3000ל  1:201סיכון בין   

AFP+ U3   
  איחוד עם הבדיקות של שליש ראשון

 

1:380סיכון גבוה   

1:200סיכון גבוה מ   

1:381סיכון נמוך   

1:3001סיכון נמוך מ   

סקר מומים פתוחים    
AFP  חלבון עוברי 

  המלצה לבדיקה חודרנית
  מי שפיר או סיסי שיליה

  +NT שקיפות עורפית 
+ HCG PAPPA 

אין המלצה 
  לבדיקה חודרנית


