4
Με πνηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλήζσ;
Εάλ ζθεθηώ νηηδήπνηε άιιν πνπ ζα ήζεια λα ξσηήζσ, κπνξώ
λα επηθνηλσλήζσ καδί ζαο μαλά; Αλ λαη, πώο;

Σστνές Ερωηήζεις ποσ
αθορούν ηον Γενεηικό Έλεγτο

Για περιζζόηερες πληροθορίες δείηε:
Orphanet
Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ηηο ζπάληεο παζήζεηο, ηα θιηληθά πεηξάκαηα, ηα θάξκαθα θαη
ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Επξώπε.
Ιζηνζειίδα: www.orpha.net
EuroGentest
Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα
ηνλ γελεηηθό έιεγρν θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε
νιόθιεξε ηελ Επξώπε. Ιζηνζειίδα: www.eurogentest.org
Ή ηην ηοπική ζας κλινική γενεηικής διάγνωζης:
Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο
Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία"
Αζήλα
Τει: +210 7795553
http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr
Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαηαγξάθεθαλ κε ηε βνήζεηα αζζελώλ θαη
νηθνγελεηώλ από νιόθιεξε ηελ Επξώπε πνπ δνπλ θαζεκεξηλά κε ηελ εκπεηξία
κίαο γελεηηθήο αζζέλεηαο. Τνπο είκαζηε απέξαληα επγλώκνλεο γηα ηε ζπκβνιή
ηνπο ζε απηή ηε δνπιεηά θαη ηηο ζπλερηδόκελεο πξνζπάζεηέο ηνπο ζην
πξόγξακκα Eurogentest.
Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε.
Ιαλνπάξηνο 2009
Απηή ε πξνζπάζεηα ππνζηεξίδεηαη από ηε EuroGentest, ΝνΕ ππνζηεξηδόκελν
από ην ΕU-FP6.ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 512148
Εηθνλνγξάθεζε: Rebecca J Kent
www.rebeccajkent.com
rebecca@rebeccajkent.com

Πληροθορίες για Αζθενείς
και Οικογένειες
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Σστνές Ερωηήζεις ποσ αθορούν ηον
Γενεηικό Έλεγτο
Πξόθεηηαη λα κηιήζεηε γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν κε έλαλ
επαγγεικαηία πγείαο. Τη ρξεηάδεηαη λα μέξεηε; Παξαθάησ
παξαηίζεληαη κηα ζεηξά από εξσηήζεηο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα
βξείηε ηηο απαληήζεηο πνπ ρξεηάδεζηε. Έρνπλ επηιεγεί κε ηε
βνήζεηα αζζελώλ θαη νηθνγελεηώλ πνπ έδεζαλ κηα παξόκνηα
εκπεηξία. Παξόιν πνπ νη εξσηήζεηο είλαη θάπσο γεληθέο, είλαη
ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη θάζε πεξίπησζε είλαη κνλαδηθή θαη
επνκέλσο δελ είλαη απαξαίηεηα όιεο νη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηε
δηθή ζαο πεξίπησζε. Μπνξεί λα έρεηε θάπνηεο επηπξόζζεηεο
απνξίεο πνπ δε βξίζθνληαη ζε απηή ηε ιίζηα. Να ηηο θαηαγξάςεηε
θαη λα ηηο πάξεηε καδί ζαο ζην ξαληεβνύ ώζηε λα κελ ηηο
μεράζεηε.
Να ζπκάζηε όηη δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα θάλεηε γελεηηθό έιεγρν,
είλαη θαζαξά δηθή ζαο επηινγή. Θα πξέπεη λα πξνρσξήζεηε ζε
γελεηηθό έιεγρν κόλν όηαλ είζηε βέβαηνη όηη είλαη ε ζσζηή
απόθαζε γηα εζάο θαη ηελ νηθνγέλεηά ζαο.

Α. Πληροθορίες για ηην Πάθηζη
Γηα πνην ιόγν έγηλε ε παξαπνκπή κνπ (ή ε παξαπνκπή ηνπ
παηδηνύ κνπ) ζε εηδηθό γελεηηζηή;
Γηαηί έρσ (ή έρεη ην παηδί κνπ) απηή ηελ πάζεζε;
Μπνξείηε λα κνπ πείηε γηα ηελ πάζεζε γηα ηελ νπνία ζα ειεγρζώ
(ή ζα ειεγρζεί ην παηδί κνπ);
Πόζν θνηλή είλαη απηή ε πάζεζε;
Πώο είλαη λα δεη θαλείο κε απηή ηελ πάζεζε;
Υπάξρεη θάπνηα ζεξαπεία γηα απηή ηελ πάζεζε;
Εάλ ππάξρεη, είλαη αθξηβή θαη ζα πξέπεη λα πιεξώζσ εγώ;
Όινη όζνη έρνπλ απηή ηελ αζζέλεηα πξνζβάιινληαη κε ηνλ ίδην
ηξόπν;
Πώο κεηαβηβάδεηαη απηή ε αζζέλεηα από ηε κία γεληά ζηελ
επόκελε;
Εάλ θάλσ θαη άιιν παηδί, πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα πάζρεη από
απηή ηελ πάζεζε;

Πνύ ζα κπνξνύζα λα βξσ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηή
ηελ πάζεζε;

Β. Πληροθορίες για ηον Έλεγτο
Τη αθξηβώο ζα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γελεηηθνύ ειέγρνπ;
Φξεηάδεηαη λα ειεγρζνύλ θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο;
Τη ζα κάζσ από ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ;
Υπάξρνπλ θίλδπλνη θαηά ηνλ έιεγρν;
Πνλάεη;
Πόζν αμηόπηζηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ;
Θα πάξσ ζίγνπξα απνηειέζκαηα;
Σε πόζν θαηξό ζα ιάβσ ηα απνηειέζκαηα;
Πόζν ζα κνπ θνζηίζεη ν έιεγρνο;
Πξέπεη νπσζδήπνηε λα θάλσ (ή λα θάλεη ην παηδί κνπ) ηνλ
γελεηηθό έιεγρν ή ππάξρνπλ θαη άιινη ηξόπνη λα βξνύκε ηελ
πιεξνθνξία πνπ ζέισ λα μέξσ;
Σε πνηνλ ζα δνζνύλ ηα απνηειέζκαηα;

Γ. Άλλα Πράγμαηα ποσ Πρέπει να Σκεθηείηε
Θα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ άιια κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο κνπ; Αλ λαη, ζα πξέπεη λα ζπδεηήζσ γηα ηνλ έιεγρν
κε εθείλα πξώηα;
Πώο κπνξνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ λα επεξεάζνπλ
εκέλα ή ηελ νηθνγέλεηά κνπ ζπλαηζζεκαηηθά;
Σε πνηνλ πξέπεη λα πσ γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ (π.ρ.
κέιε ηεο νηθνγέλεηάο, ζπλαδέιθνπο ζηε δνπιεηά, δαζθάινπο);
Θα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηελ αζθάιηζή κνπ;
Θα κνπ δώζεηε γξαπηέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλνςίδνπλ απηά πνπ
ζπδεηήζακε; (Ίζσο ζέιεηε λα ην δεηήζεηε εάλ δελ απνηειεί ηππηθή
δηαδηθαζία).
Πνηνο ζα εμεγήζεη ηα απνηειέζκαηα ζην παηδί κνπ ή/θαη ζηνπο
ζπγγελείο κνπ;
Υπάξρνπλ γξαπηέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξείηε λα κνπ δώζεηε,
πνπ ζα κε βνεζήζνπλ λα εμεγήζσ ηελ αζζέλεηα ζην παηδί κνπ ή/
θαη ζηνπο ζπγγελείο κνπ;
Υπάξρνπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ή νξγαλώζεηο αζζελώλ κε
ηηο νπνίεο ζα κπνξνύζα λα επηθνηλσλήζσ;

