
 

فحص ما قبل الزواج ( اإلناث ) 

إن الـزواج ھـو الـلبنة األسـاسـیة لـتكویـن الـمجتمع، والـركـیزة فـي بـناء الـعالقـات الـعاطـفیة والـصحیة واألسـریـة وإذا كـان الـزواج صـحیًا 

یحمي أفراد األسرة من األمراض الوراثیة أو المعدیة؛ ساھم ذلك في بناء أسرة سعیدة ومستقرة. 

الفحص الطبي قبل الزواج: 

ھـو إجـراء الـفحص لـلمقبلین عـلى الـزواج لـمعرفـة وجـود اإلصـابـة لـصفة بـعض أمـراض الـدم الـوراثـیة (فـقر الـدم المنجـلي والـثالسـیمیا) 

وبـعض األمـراض الـعدیـة (االلـتھاب الـكبدي الـفیروسـي ب, االلـتھاب الـكبد الـفیروسـي ج، نـقص الـمناعـة المكتسـب (اإلیـدز) ) وذلـك 

بـغرض إعـطاء الـمشورة الـطبیة حـول احـتمالـیة انـتقال تـلك األمـراض لـلطرف األخـر أو لـألبـناء فـي المسـتقبل وتـقدیـم الـخیارات والـبدائـل 

أمام الخطیبین من أجل مساعدتھما على التخطیط ألسرة سلیمة صحیًّا. 

1 - یوصى بھ من أجل: 

الـذیـن یـفكرون فـي الـزواج الـذیـن یـرغـبون فـي مـعرفـة الـحالـة الـصحیة للشـریـك الـفردي ومـدى تـوافـقھا مـن الـناحـیة الـعلمیة. -

للـبحث عنـ بعـض االضطـراباـت الوـراثیـة حیـث قدـ یعـانيـ كال الشرـیكـین منـ نفـس المـشكلة ولكـنھما فقـط حاـمالن للـمرض وال 

تظھر أعراضھما ولكن من خالل التقارب قد یكون لدیھما احتمالیة اإلصابة بالمرض واألعراض. 

2- الفئة العمریة المستھدفة :  

اإلناث (أكبر من 18سنة).  -

3- توقیت إجراء الفحص:  

قبل موعد الزواج بثالثة أشھر على األقل ؛ حتى یتمكن الزوجان من التخطیط لحیاتھما بشكل أفضل. -

4- إمكانیة تكرارھا :  

حسب الطلب .  -

5-فحص ماقبل الزواج یشتمل علي:  

تحالیل معملیة: •

صورة دم كاملة. -

فصیلة الدم ومعامل الریسوس. -

الفصل الكھربي لمكونات الھیموجلوبین للكشف عن األمراض الوراثیة. -

األجسام المضادة بفیروس الكبد سي. -



األنتیجن الخاص بفیروس الكبد بي. -

األجسام المضادة لفیروس نقص المناعة المكتسب. -

تحلیل فیروس ھربس البسیط 1(اصابة حدیثة). -

تحلیل فیروس ھربس البسیط 2 (اصابة حدیثة). -

-    .(VDRL)تحلیل مرض السیالن

الكالیمیدیا الحثریة (اصابة حدیثة). -

فحوصات بقسم األشعة: •

موجات فوق صوتیة على البطن والحوض. -

االستشارات الطبیة: •

كشف استشاري طب األسرة. -

كشف استشاري النساء والتولید. -

PRE-MARRIAGE CHECK-UP (Female) 

         Marriage is the fundamental building block of society, and the cornerstone in 

building emotional, healthy and family relationships. The healthy marriage guarantees 

preventing the family members from the hereditary and infectious diseases; thus 

building a happy and stable family. 

          Pre-Marital Check means testing couples who are planning to get married soon for 

common genetic blood disorders (e.g. sickle cell anemia and thalassemia and sickle cell 

anemia) and infectious diseases (e.g. hepatitis B, hepatitis C, and HIV/AIDS). The Pre-

Marital Check aims to give medical consultation on the odds of transmitting the 

abovementioned diseases to the other partner/spouse or children and to provide 

partners/spouses with options that help them plan for healthy family. 



1. Recommended For: 

Recommended for the couple contemplating marriage who would like to know individual 

partner's health status and their compatibility from scientific point of view. To look for 

certain hereditary disorders where both the partners may have the same problem but 

are only carriers of the disease and are asymptomatic but might have probability of 

developing the disease and symptoms. 

2. Age Group (Recommended): 

- 18 years & above. 

3. Timing:  

- At least three months before the marriage date; so that the couple can 

plan their lives better. 

4. Frequency: 

- As requested. 

5. PRE-MARRIAGE Health Check including the following:  

• Laboratory Tests: 

- CBC. 

- BLOOD GROUP & Rh. 

- Hb ELECTROPHORESIS. 

- HCV Ab. 

- HBs Ag.  

- HIV Ab. 

- HSV I IGM. 

- HSV II IGM. 



- VDRL. 

• RADIOLOGICAL PROCEDURES:  

- ULTRASOUND ABDOMEN & PELVIS. 

• Consultations : 

- FAMILY MEDICINE CONSULTATION. 

- GYNECOLOGICAL CONSULTATION.


