
DOĞUM ÖNCESİ (PRENATAL) TEŞHİS HAKKINDA DANIŞMA

Baden-Württemberg Eyaleti doğum öncesi (PND) teşhisle ilgili bilgiler

Bütün hamile kadınlar doğum öncesi muayenelerle ve teşhisler ile karşı karşıya. Adi gecen doğum öncesi

teşhis vasıtasıyla daha doğmamış çocuğun her hangi bir hastalık veya sakatlık durumu az çok malumat

almak mümkündür.

Sunulan bu muayeneler ve onların vermiş olduğu bu bilgiler ve buna bağlı olan neticeler hamile kadınların

ve eşleri için karışık bir durum teşkil etmektedir. Muayenelerin ve hangi muayenelerin yapılacağını hamile

kadınlar kendileri karar verebilir. Bunun için hamile kadınların sağlıklı bir karar verebilmeleri için doktorlar

(kadın ve doğum doktorları) geniş kapsamlı bir şekilde bilgi verme mecburiyetindeler.

Doktorların verdiği bilgilere ve tahkikatlara ilaveten hamile kadınlar psikolojik ve sosyal konularda doğum

öncesi teşhisten ziyade hamilelik danışma bürolarından (Schwangerenberatungsstellen) daha kapsamlı

bilgi alabilirler, örnek olarak sizi ilgilendiren aşağıdaki konu ve/veya sorular olabilir:

• Hangi muayeneler bizim yaşantı durumumuza uygundur?

• Yapılan teşhislerin beni/bizi nasıl etkileyebilir?

• Yapılan teşhise mukabil hayat şartlarının düzenlenmesinde ne gibi imkânlarım veya imkânlarımız

var?

• Eğer çocukta her hangi bir sakatlık durumu mevcut ise çocuğun gelişmesi ile ilgili ne gibi destek

veya yârdim alabilirim/alabiliriz?

Doğum öncesi teşhis ile ilgili psikolojik sosyal danışma hizmeti bütün şehirlerde ve farklı yetkili

müesseseler vasıtasıyla ücretsiz verilmektedir. Danışma hizmetini alıp almayacağınız sadece size kalmış ve

serbesttir ve neticesi açıktır. İhtiyacınız halinde ve gerekir ise yapacağınız görüşmelere tercüman

sağlanabilir veya siz itimat edebileceğiniz ve size tercüme konusunda yardımcı olabilecek herhangi bir

şâhısı beraberinde getirebilirsiniz.

Baden-Württemberg eyaletinde bulunan bütün „hamilelik danışma büroların“ iletişim ve ulaşım bilgilerini

bizim internet sitemizde „Kontakt/Örtliche Schwangerenberatungsstellen“ olan başlığında bulabilirsiniz.

Ayrıca Baden-Württemberg eyaletinde bundan başka 5 „Informations- und Vernetzungsstellen

Pränataldiagnostik“ (=IuV-Stellen PND) vardir [Doğum öncesi teşhis bilgilendirme buluşma ve Ağ noktaları

(=IuV-Stellen PND)]. Bu bilgilendirme buluşma ve ağ noktaları psikolojik sosyal danışma hizmetini doğum

öncesi teşhise (PND) bağlı olarak tanıtılmasını ve bu konuda farklı meslek gruplarıyla oluşan

bilgilendirmeyi daha da geliştirilmesini sağlanmaktadır.

PND, yani doğum öncesi teşhis ile her türlü sorularınızla yukarıda bahis edilen IuV larla temasa

geçebilirsiniz veya sorabilirsiniz.

İletişim bilgilerimizi internet sitemizde „Kontakt/Informations- und Vernetzungsstellen

Pränataldiagnostik“ bölümünde bulabilirsiniz veya „Kontakt“ adı altında bulunan iletişim merkezinde

elektronik posta vasıtasıyla Mail gönderebilirsiniz.

www.pnd-beratung.de


