
 

 
 

 

HASTA ADI,SOYADI:                CİNSİYET: 

DOĞUM TARİHİ:                                       YATIŞ TARİHİ: 

TANI:                                                                                                  PROTOKOL NO:  
Size uygulanacak olan gebelik takibi hakkında karar verebilmeniz için, durumunuz ve önerilen tıbbi tedavi ya da tanısal 

işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında bilgi alma hakkına sahipsiniz.Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen 

gebelik takibinin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi seçenekleri, tedavi uygulanmazsa karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında 

bilgi verilmektedir.Tanısal girişim yada gebelik takibinde uygulanacak yol hakkında bilgilendikten sonra girişimi kendi 

isteğinizle kabul ya da reddedebilirsiniz. 

Gebelik Takibi: Gebelik yaklaşık 280 gün süren bir dönemdir. Hem annenin hem de bebeğin bu dönemi sağlıklı olarak 

geçirebilmeleri için hekim gözetiminde muayene, sonografi ve bazı tanısal testlerin yapılması gereklidir. Gebelik takibinin ne 

şekilde olacağı, hangi testlerin gerekli olduğu ve önerildiği, ne tür ilaçlar kullanılacağı, hangi durumlarda kontrol gününü 

beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurulacağı belirlenir.  Takiplerde  sonografik inceleme yapılması, anne kan basıncı ve 

vücut ağırlığı ölçümleri ile belli dönemlerde anne ve bebek iyilik halini ortaya koymak için yapılan laboratuar testleri hastaya 

önerilir. Gebeliğin başında rahim ağzından hücresel örnek alınması (Sitolojik tetkik) uygun laboratuar koşulları varlığında 

önerilmelidir. Bebekte kromozomal anomali var olup olmadığını anlamak için bebekte sonografik ölçüm ve anne adayından 

kan testleri yapılması önerilir. 

Riskler: Gebelik, bazı durumlarda acil olarak sağlık kuruluşuna gitmeyi gerektirir. Gerek laboratuar sonuçları gerekse 

gebenin takibe gelme düzeninde kendi sorumluluğunda olan aksamalardan doğan sorunlardan takibi yapan hekim sorumlu 

tutulamaz. Aynı şekilde kişinin önerilen tedavi veya tanısal yöntemi kabul etmemesi durumunda doğabilecek zararlar 

kendisine aittir.Gebeliğin her döneminde anne yaşamını tehlikeye sokan durum ortaya çıkabilir.Bazı koşullarda bu durumu 

öngörme yada tedavi ile ortadan kaldırma olası değildir.Gebelikteki bazı özel durumlar (Örn.Eklampsi, preeklampsi vb) tüm 

çabalara rağmen anne yada bebeğin gebelik yada hemen sonrası dönemde ölümüne veya kalıcı hasara yol açabilir. 

Ultrasonografik incelemenin amacı bebeğin herhangi bir yapısal anormallik taşıyıp taşımadığı,cinsiyetin belirlenmesi,kaç 

bebek olduğunun saptanması,kanama varsa bunun nedeni olabilecek durumların saptanması, erken doğum riskinin olup 

olmadığı, bebeğin büyüme ve gelişme takibi,bebekte rahim içi oksijen azlığına bağlı sıkıntı durumunun araştırılması(Dopler 

kan akımı ölçümü) bebeğin içinde bulunduğu sıvıda yada son’unda (Plasenta) anormalliklerin saptanmasıdır.Bu durumlar her 

zaman doğru ve net saptanmayabilir. Doğum öncesi yapılan ultrasonografi ile bebekte doğumdan sonra ortaya çıkacak 

hastalık yada yapısal bozuklukların tamamının saptanması mümkün değildir.Doğum öncesi normal saptanan bir 

ultrasonografik inceleme doğumda normal bir bebeğin garantisi olamaz. 
Gebelik Takibine Alternatifler: Gebelik takibinin ileri bir merkezde yapılabileceği bana anlatıldı. 

Tedavi Kabul Edilmezse Karşılaşılacak Sonuçlar: Önerilen gebelik takibi, doğum öncesi tanısal testler ve ultrasonografik 

inceleme kabul edilmezse bebekteki genetik ve yapısal sorunların saptanabilen oranlarda önceden ortaya çıkarılmasının 

mümkün olamayacağı bana anlatıldı. Benim özel durumumdan kaynaklanan aşağıdaki sonuçlarla da karşılaşabileceğim bana 

anlatıldı. 

İşlemin Tahmini Süresi:……………………………………… 

Lütfen kendi el yazınızla ”hastalığım ve tedavi süreci ile ilgili bana anlatılanları ve okuduklarımı anladım, onay 

veriyorum.” yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
HASTANIN ADI-SOYADI:                                                         ÇEVİRMEN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                  TARİH/Saat:                                                                         

İMZA:                                                                                             İMZA:        

VASİ / YAKINI ADI-SOYADI:                                                   TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                  TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                             İMZA: 

Ben “Rıza Belgesi ” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi şekilde 

aktardım. 
HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 
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