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BİLGİLENDİRME 

Gebeliğin 11.-14. haftalarında yüksek çözünülürlüklü ultrasonografi aletleri ile fetal tıp alanında ve fetal anomali 

tanısında deneyim birikimi olan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları ve Perinatoloji Uzmanları tarafından yapılan 

detaylı fetal incelemedir. Genellikle fetusla ilgili doğumsal anomali ve kromozom anomalisi risklerinin varlığı 

durumunda uygulanırsa da, riski yüksek olmayan gebelerde de tarama testi olarak kullanılanabilmektedir.  

Yöntemin ana amacı bebeğe ait organ anomalilerinin ve kromozom anomalilerine ait bulguların aranması ve 

değerlendirilmesidir. Organ anomalileri kabaca iç ve dış organlardaki şekil sorunlarıdır. Bunlar majör ve minör diye iki 

gruptadır. Majör olanlar sağlık problemi yaratırlarken, minörler tek başlarına genellikle sorun yaratmazlar. Minör 

anomalilerin canlı doğan bebeklerdeki sıklığı %10-15 iken, majörlerin sıklığı %2-3 civarındadır. Detaylı ultrason 

incelemesinin ana hedefi majör anomalilerin doğum öncesi dönemde tanılarının koyulmasıdır. Bu gruptaki anomalilerden 

%30-%50 sine 11-14 hafta aralığında tanı koyulabilmektedir.  

Kromozom anomalileri ise özellikle 35 yaş üstü gebeliklerde daha sık görülen kromozomların sayı ve yapı anomalileri 

olup, en sık rastlanan örneği Down sendromu (mongol bebek) tir. 11-14 hafta ultrasonografisi hiçbir kromozom 

hastalığında kesin tanı yöntemi değildir, ancak bu hastalıklara ait ultrason bulgularının varlığı ya da yokluğu kromozom 

hastalığı riskini arttırıp, azaltabilmektedir. Ultrason değerlendirilmesine ek olarak, anne adayından alınan kan örneğinde 

yapılacak bazı laboratuvar testleri ile 11-14 hafta tarama testinin Down sendromu yakalamadaki duyarlılığı %85 lere 

ulaşmaktadır.  

İşlemden beklenen faydaları Detaylı ultrason incelemesi sırasında uterus duvarına ait sorunlar, fetus sayısı, fetusun 

canlılığı, amniyos sıvısı miktarı da değerlendirilir. Fetusa ait ölçümler alınır ve gelişimi değerlendirilir.  
İşleminiz uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. 

İşlemin uygulanmaması durumunda karşılaşılabilecek sonuçlar 

Varsa işlemin alternatifleri 

İşlemin riskleri-komplikasyonları: 

İşlemin tahmini süresi 

HASTA ONAYI 

Doktorum .......................................…………………………………… bana içinde bulunduğum tıbbi durumu, bu 

durumun aydınlatılması için önerilen detaylı ultrasonografi incelemesini ve tanı yöntemi olarak güvenilirliğini anlattı. 

Uygulanacak bu yöntemin bebeğin sağlıklı olduğunu garanti etmediğini, bebeği iyileştirmeye yönelik bir katkısının 

olmayacağını, sadece tanı için kullanılacağını belirtti. Bebekte anormal bir durum saptanması durumunda ise bu durumun 

gereği olarak; sadece izlem, bebeğin tedavisi, gebeliğin sonlandırılması gibi alternatiflerin sunulabileceğini açıkladı. 

Verilen bilgilerin ışığında özgürce, fetal ultrasonografi incelemesinin bana 

............................................……………………………… tarafından yapılmasını kabul ediyorum. 

Tarih : ___ / ____ / ______                     

Hastanın ya da Hukuki Temsilcisinin (*) Adı Soyadı:                                                                         

                                                                      (bu bölüm el yazısı ile doldurulacak ve hukuki  temsilcisinin yakınlığı 

belirtilecektir) 

Hastanın ya da Hukuki Temsilcisinin (*) İmzası:                                                                                                           

Doktorun Adı, Soyadı    :      İmzası :  

Tercüman / Şahit gerektiyse (**); 

Tercüman / Şahit Adı, Soyadı:     İmzası :  

 

(*) Hastadan imza alınamadığı durumlarda 

       - Çocuk hastanın anne / babası 

       - Koruma altına alınmış hastanın veli  

         veya vasisi 

       - Adı geçenlerin yasal temsilcileri 

(**) Hastanın görme, okuma engeli varsa şahit eşliğinde onam alınır 

(Hasta kimlik etiketi) 
 

Hasta Adı Soyadı  : 
 
Doğum Tarihi  : 
 
Protokol No  : 


