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BARKOD

Sayın Hastamız,
Aşağıdaki açıklama formu bebeğinize yapılacak takip, tetkik ve tedavi hakkında bilgi verecektir. Sizi doktorunuz ile
yapacağınız görüşmeye hazırlayacaktır. Bu formda bebeğinize uygulanacak incelemenin şekli, riskleri ve izlemde çıkabilecek
problemler hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu formu dikkatle okuyup sorularınızı mutlaka doktorunuza iletin. Görevimiz size
yardımcı olmaktır.
Bu bölüme Kadın-Doğum doktorunuz tarafından fetal ekokardiyografi (bebeğinizin kalbinin incelenmesi) için gönderildiniz. Burada
bebeğinizin yalnızca kalbiyle ilgili değerlendirme yapılmaktadır. Bebeğinizin genel sağlık durumu, sakatlıkları ve cinsiyetine
bakılmaz.
Lütfen, fetal ekokardiyografi incelemesine 2. basamak obstetrik ultrason ( detaylı ultrason ) raporunuzla ve tok olarak geliniz.
Fetal ekokardiyografi, anne karnındaki bebeğin kalbinin ultrasonik (zararsız ses dalgaları) yöntemlerle görüntülenmesidir. Fetal
ekokardiyografi ( transabdominal, yani, anne karın duvarı üstünden yapılan ), gebeliğe göre değişmekle beraber genellikle 16-18
haftadan itibaren gebeliğin sonuna kadar yapılabilir. İnceleme, 5-30 dk. sürebilir. Bu işlem bebeğe ve anneye bir zararı yoktur.
Bazen bebeğinizin kalbi görüntülenemeyebilir. Örnek olarak bebeğin anne karnındaki duruş şekli, anne karnındaki yağ dokusu
fazlalığı, annenin kilolu olması, plasentanın anne karnındaki yerleşimi, bebeğin içinde bulunduğu suyun azlığı veya çokluğu,
geçirilmiş karın ameliyatları gibi nedenler görüntülemeyi zorlaştırabilir. İnceleme süresi içinde en rahat oduğunuz şekilde yatmanız
beklenir. Bir sıkıntınız olduğunda lütfen doktora haber veriniz.
Fetal ekokardiyografi ile, anne karnındaki bebeğin kalp hastalıkları, yaklaşık % 75-90 oranında tespit edilebilir, yani; doğum
öncesinde bebeğin kalbine ait bütün problemleri tespit etmek mümkün değildir ki %10-15 oranında kalp problemi olmasına rağmen
çeşitli tıbbi nedenlerle görüntülenemeyebilir.
Bebeğin anne karnında yaşamını devam ettirebilmesi için açık olması gerekn bölümler doğumdan sonra kapanmayarak açık kalabilir
(patent duktus arteriyozus, foraman ovale açıklığı, atriyal septal defekt). Karıncıklar arası küçük delikler (ventriküler septal defekt),
kalp kapaklarının darlığı-yetersizlikleri, akciğerlerden gelen damarlara ait problemler (pulmoner venöz dönüş anomalileri), koroner
arter anomalileri, kalp kası hastalıkları (kardiyomyopatiler), aortaya ait darlıklar (koartasyon, hipoplazi, vasküler ring) gibi bazı
sorunlar anne karnında tespit edilemeyebilir. Ayrıca, başlangıçta hafif olan veya görülmeyen bazı kalp hastalıkları ilerleyen gebelik
haftaları ile ağırlaşabilir veya ortaya çıkabilir.
Gebeliğiniz süresince bebeğinizin veya sizin doktorunuz, kadın ve doğum hastalıkları uzmanıdır. Hekiminiz gerekli durumlarda
bizden destek isteyebilir. Lütfen doktorunuzun önerilerine uyunuz.
Geçmiş olsun dileklerimizle.
Bu inceleme için “Onam Formunu” Okudum, Anladım. Formdaki tıbbi terimler bana açıklandı ve soru sormak ve karar veremek
için yeterli süre verildi. İncelemenin başarı ve başarısızlık oranları tarafıma anlatıldı.
Bu bilgiler ışığında bana fetal ekokardiyografi yapılmasını hiçbir baskı ve zorlama olmadan kendi rızam ile
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*Yeminli tercüman
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**Sosyal hizmet uzmanı
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*Yeminli tercüman veya **Sosyal hizmet uzmanı gereken durumlar için
*Yabancı hasta velisi ve Türkçe bilmeyenlerde yeminli tercümanın imzalaması gerekir.Acil durumlarda yeminli tercüman beklenmeksizin
yatırılabilecektir.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

