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Genetik Dani^ma hakkinda bilgl

Genetik Dani§ma igln bize ba§vurdunuz. Bu dani^manin neler i9erdlgini vede sizin bu
görüfmeden dolayi ne tür bilgileri elde ettlginizi size aktarmayi istiyoruz.

Kendinizde veya Aileferdlerinizln birislnde irsi, yani soydan gelme bir Hastalik veya geli?lmengeli
veya bunlari i§aret eden bazi etkenler var. Bu dani§manin hususunda hang! Hastaligin söz
konusu oldugunun bilincinde olacaksiniz. Ayrica Hastaligin sonuclan, ek etkenleri vede
tekrarlama riski hakkinda bilgl sahlbi olacaksiniz. Ayrintili olarak sizinle ara§tirma- ve diagnostize
etmenin metodlari ve egerki var ise terapiyöntemleri görü^ülecektir. Genetik dani§ma bu gerceve
igerisinde sorularinizi cevaplandirmaya, Yagam ve Aileplanlamaniz igln olasi riskier! dogru ve net
tahmin etmek igln size yardimci olacaktir.
Görügme esnasinda sizden aldigimiz bilgiler sonucunda, bu zamana kadar bilmediginiz veya
bilincinde olmadiginiz ek Riskier ortaya gikabilir. Bu durumu size aciklayacagizdir fakat
bilgilendirilmeyi vede bu bilginin hang! dereceye kadar olabilecegine kendlniz karar verebilirsiniz.
Diagnostize etmenin metodlari sizinle görügülecek, hang! aragtirmanin yapilip yapilmamasi sizin
karariniz altinda olacaktir.

Aragtirma esnasinda anormal olan fakat bu zamanki tibbi bilgiye göre bir saglik tehdidi
olugturmayan bazi bulgular elde ediliebilir. Bu gibl sonuclan, sadece egerki sizin sorunuzla bir
alakasi var ise ögreneceksinz.
Akla gelen her tür anormaligin görügülmesi vede diagnostize edilmesinin mümküniyati yoktur.
Ayni zamanda her Hastalikriskini kendiniz, yakinlariniz vede özellikle gocuklariniz igin göz
önünde bulundurmamakta mümkün deglldir. Bazi durumiarda bellrli bir Hastaligin veya Sakatligin
tekrarlanma olanagina net bir cevap verilemez.
Dügük bir (Tekrarlanma-) Risk olsa dahi, yinede ortaya gikmasi mümkün demektlr.
Bu görügmenin önemll noktalarinin igerigi yazili olarak sizin igin hazirlanip, tekrar aciklanacaktir.
Hangi Doktorlarin bllgilendirllecegine siz karar veriyorsunuz. Bunun ötesinde yeni Problemler veya
sorulariniz olugur ise, herzaman igin tekrar bizimle irtibat kurabilirsiniz.
Bu görügmeden dolayi Hayat- ve Aileplanlamaniz igin ne tür bir sonuc gikartacaginiz sizin
karariniz altindadir.

Genetik Danigma genelde gu noktalari igeriyor

• Sorularinzi vede danigmanin hedefini belirlemek,
• Kendinizin vede Ailenizin saglik geligiminin 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
• Yagam- ve Aileplaniniz vede sagliniz igin bu bilgilerin ne anlama geldiginin aynntili

görügülmesi.

Genetik danigma ayrica gu noktalari Igerebillr
• Sizin veya yakinlarinizin bedensel muayene edilmesi, gayet sizin sorunuz igin bir

anlamtagiyor ise,
• Kan tahlili, egerki sizin sorunuz Igin bir önemi vede rizaniz var ise.

Rizatanimi

Ben/biz „genetik danigma hakkinda bilgi" belgesini okuduk vede degerlendirdik.
Ben/biz aktarildigi gerceve igerisinde bir genetik görügme uygulanmasini istiyoruz.
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