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GENETISCHE BERATUNG & DIAGNOSTIK

Genetik dani^ma hakkinda bilgi
Genetik dani§ma igln bize bagvurdunuz. Bu danigmanin neler igerdigini vede sizin bu görügmeden
dolayi ne tür bilgileri elde ettiginizi size aktarmayi istiyoruz.
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Kendinizde veya ailelerinizin birisinde irsi, yani soydan gelme bir hastalik veya geligimengeli veya
bunlan igaret eden bazi etkenler var. Bu danigmanin hususunda hang! hastaligin söz konusu
oldugunun bilincinde olacaksiniz. Ayrica hastaligin sonuclari, ek etkenleri vede tekrarlama riski
hakkinda bilgi sahibi olacaksiniz. Ayrinlili olarak sizinle aragtirma- ve diagnostize etmenin metodlari ve
egerkl var ise terapiyöntemleri görügülecektir. Genetik danigma bu gerceve igerisinde sorularinizi
cevaplandirmaya, yagam ve aileplanlamaniz igln olasi riskier! dogru ve net tahmin etmek igin size
yardimci olacaktir. Görügme esnasinda sizden aidigimiz bilgiler sonucunda, bu zamana kadar
bilmediginiz veya bilincinde olmadiginiz ek riskier ortaya gikabiiir. Aragtirma esnasinda anormal oian

fakat bu zamankl tibbi biiglye göre bir saglik tehdidi oiugturmayan bazi bilgiler elde ediiebilir. Bu gibi
sonuclari, sadece egerki sizin sorunuzla bir alakasi var ise ögreneceksinz. Bu durumu size
aciklayacagizdir fakat bilgilendirilmeyi vede bu bilginin hang! dereceye kadar olabilecegine kendiniz
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karar verebilirsiniz. Diagnostize etmenin metodlari sizinle görügülecek, hangi aragtirmanm yapilip
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yapilmamasi sizin karariniz altinda olacaktir.
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Akla gelen her tür anormaligin görügülmesi vede diagnostize edilmesinin mümküniyati yoktur. Ayni
zamanda her hastalikriskini kendiniz, yakinlariniz vede özellikle gocuklariniz Igin göz önünde
bulundurmakta mümkün degildir. Bazi durumlarda belirli bir hastaligin veya sakatligin tekrarlanma
olanagina net bir cevap verilemez. Dügük bir (tekrarlanma-) risk olsa dahi, yinede ortaya gikmasi
mümkün demektir. Hern genelik danismanin vede yapilacak genetik analizlerin yüzek bilgilendirme
degerine yanlizca yaptiglnlz nesil ve köken ile ilgili bilgiler dogruysa sahip olmak mümkündür.

Bu görügmenin önemli noktalarinin igerigi yazili olarak sizin igin hazirlanip, tekrar aciklanacaktir. Hangi
doktorlarin bilgilendirilecegine siz karar veriyorsunuz. Bunun ötesinde yeni problemler veya sorulariniz
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olugur ise, herzaman igin tekrar bizimle irtibat kurabilirsiniz.
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Bu görügmeden dolayi hayat- ve aileplanlamaniz igin ne tür bir sonuc gikartacaginiz sizin kararmiz
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altindadir.
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Genetik Danigma genelde gu noktalan igeriyor
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genetikum® Neu-Ulm

•

Sorulannzi vede danigmanin hedefini belirlemek,

•
•
•
•

Kendinizin vede ailenizin saglik geligimlnin gizilmesi (anamnez)
Varolan doktor raporlarin veya teghis raporlarin degerlendirilmesi
Olabildigince kesin bir tip-genetik teghisin konulmasi
Olasi hastalik veya sakatliklarin hakkinda ayrintili bilgi verilmesi

•

Özel genetik risklerin tahmini

•

Genel genetik risklerin görügülmesi

Lautenschlagerstraße 23

•

Yagam- ve aileplaniniz vede saglmiz igin bu bilgllerin ne anlama geldiginin ayrintili

70173 Stuttgart

görügülmesi

Telefon 0711 - 22 0092 30

Sizin veya yakinlarinizin bedensel muayene edilmesi, gayet sizin sorunuz igin bir anlam

Telefax 0711 - 2200 92 320

•

tagiyor ise,

•

Kan tahlili, egerki sizin sorunuz igin bir önemi vede riskiniz var ise.

Wegenerstraßeis
89231 Neu-Ulm

Telefon 0731 - 98 49 00
Telefax 0731 - 98 49020

genetikum® Stuttgart

genetikum® München
Weinstraße 11

Verl koruma bilgileri

80333 München

Kisisel verilerinizin korunmasi bizim icin önemlidir. EU veri koruma düzenlemesi, uygulamamizin
kapsaminda verileri topladigi, kaydettigi veya llettigi amag hakkinda sizi bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bununia ilgili bilgiler ana sayfamizda bulunur ve uygulama odalarimizda yorumlanabilir. Bilgi veri

Telefon 089 - 24 20 76 70

koruma noktasinda sahip olduklari haklari da görebilirsiniz.
Rizatanimi

Ben/biz „genetik danigma hakkinda bilgi" belgesini okuduk vede degerlendirdik.

Ben/biz aktarildigi gerceve igerisinde bir genetik görügme uygulanmasini istiyoruz. Ben/biz veri
korumasiyla ilgili hasta bilgllerini okuduk ve kabul edlyoruz. Ayrica kendime ait 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

genetikum® Singen
Virchowstraßeioc

78224 Singen
Telefon 07731 - 99 56 231

genetikum® Prien
Hochriesstraße 21

83209 Prien

Telefon 08051 - 96 32 767

cekebilirim.

genetikum® Künzelsau

Hastanin ismi:

74653 Künzelsau

Amrichshäuserstr.10

Telefon 0711-220092 30

Verve Tarih:

info@genetlkum.de
www.genetikum.de
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