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genetikum

Genetik dani§ma hakkinda bllgi

Genetik dani|ma igln bize bagvurdunuz. Danigmanlik ideal oiarak muayenehanede §ahsen yapilir, ancak bazi durumiarda
semptomlari de^erlendlrme yeteneglnin olasi kisitlamasi ile telefonia ve video randevusu oiarak da gerceklestirilebliir. Bu danigmanin
neier igerdigini vede sizin bu görügmeden dolayi ne tür bilgileri elde ettiginizi size aktarmayi istiyoruz.

Kendinizde veya ailelerinizin birisinde irsi, yani soydan gelme bir hastalik veya geligim enge!! veya bunlari i§aret eden bazi etkenler
var. Bu danigmanin hususunda hang! hastaligin söz konusu oldugunun bilincinde olacaksmiz. Ayrica hastaligin sonuclari, ek etkenleri
vede tekrarlama riski hakkmda bllgi sahibi olacaksmiz. Ayrmtili oiarak sizinle ara?lirma- ve diagnostize eimenin metodlari ve e^erki
var ise terapiyöntemlerl görügülecektir. Genetik danigma bu gerceve igerisinde sorulannizi cevaplandirmaya, yagam ve alle
planlamaniz igin olasi riskleri dogru ve net tahmin etmek igin size yardimci olacaktir. Görügme esnasinda sizden aldigimiz bilgiler
sonucunda, bu zamana kadar bllmediginiz veya bilincinde olmadiginiz ek riskier ortaya gikabilir. Aragtirma esnasinda anormal olan
fakat bu zamanki tibbi bilgiye göre bir saglik tehdidl olugturmayan bazi bilgiler elde edilebilir. Bu gibi sonuclari. sadece egerki sizin
sorunuzla bir alakasi var ise ögreneceksinz. Bu durumu size aciklayacagizdir fakat bilgilendirilmeyi vede bu bilginin hangi dereceye
kadar olabilece^ine kendiniz karar verebilirsiniz. Diagnostize etmenin metodlari sizinle görügülecek, hangl aragtirmanin yapilip
yapilmamasi sizin karariniz altinda olacaktir.
Akla gelen her tür anormaligin görügülmesi vede diagnostize edilmesinin mümküniyati yoktur. Ayni zamanda her hastalik riskini
kendiniz, yakinlanniz vede özellikle gocuklariniz igin göz önünde bulundurmakta mümkün degildir. Bazi durumiarda belirli bir
hastaligin veya sakatligin tekrarlanma olanagina net bir cevap verilemez. Dügük bir (tekrarlanma-) risk olsa dahi, yinede ortaya
gikmasi mümkün demektir. Hem genetik danismanin vede yapilacak genetik analizlerin yüzek bilgilendirme degerine yanlizca
yaptiginiz nesil ve köken ile ilgili bilgiler dogruysa sahip olmak mümkündür.
Bu görügmenin önemli noktalarinin igerigi yazili oiarak sizin igin hazirianip, tekrar aciklanacaktir. Hangi doktorlarin bilgilendirilece§lne
siz karar veriyorsunuz. Bunun ötesinde yeni problemler veya sorulariniz olugur ise, herzaman igin tekrar bizimle irtibat kurabilirsiniz.
Bu görü§meden dolayi hayat- ve alle planlamaniz Igin ne tür bir sonuc gikartacaQiniz sizin karanniz altindadir.

Genetik Dani§ma genelde §u noktalari Igeriyor
•  Sorularmzi vede danigmanin hedefini belirlemek,
•  Kendinizin vede ailenizin saglik geligiminin gizitmesi (anamnez)
•  Varolan doktor raporlarin veya teghis raporlann deäerlendirilmesi
•  Olabildigince kesin bir tip-genetik teghisin konulmasi
•  Olasi hastalik veya sakatliklarin hakkinda aynntili bilgi verilmesi
•  Özel genetik risklerin tahmini
•  Genel geneük risklerin görügülmesi
•  Yagam- ve aile planiniz vede sa^liniz igin bu bilgilerin ne anlama geldi^inin aynntili görügülmesi
•  Sizin veya yakmiarinizin bedensel muayene edllmesi, gayet sizin sorunuz igin bir anlam tagiyor ise,
•  Kan tahlili, egerki sizin sorunuz igin bir önemi vede riskiniz var ise.

Verl koruma bilgileri
Kisisel verilerinizin korunmasi bizim icin önemlidir. EU veri koruma düzenlemesi, uygulamamizin kapsaminda verileri topladiQi,
kaydettigi veya ilettigi amag hakkinda sizi bilgilendiimekle yükümlüdür. Bununia ilgili bilgiler ana sayfamizda bulunur ve uygulama
odalarimizda yorumlanabilir. Bilgi veri koruma noktasinda sahip olduklan haklari da görebilirsiniz.

Rizatanimi

Ben/biz „genetik danigma hakkinda bilgi" belgesini okuduk vede degerlendirdik.
Ben/biz aktarildi^i gerceve igerisinde bir genetik görügme uygulanmasini istiyoruz. Ben/biz veri korumasiyla ilgili hasta bilgilerini
okuduk ve kabul ediyoruz. Ayrica kendime alt olan kisisel bilgilerimin kaydedilmesini, doktorlar icin edilen profesyonel kod tavsiyesi
üzerine, onayliyorum. Kisisel bilgilerimin kullanilmasi ve kaydedilmesi icin verdigim ricami herhangi bir zamanda ve sebep bilgisi
vermeden cekebilirim.
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