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Μερικές Πληροθορίες για ηο Ρανηεβού ζας
Σν θπιιάδην απηό έρεη ζρεδηαζηεί γηα αζζελείο θαη νηθνγέλεηεο
πνπ έρνπλ θιείζεη ξαληεβνύ κε έλαλ εηδηθό γελεηηζηή. ηόρνο ηνπ
είλαη λα ζαο πιεξνθνξήζεη γηα ην ιόγν πνπ έρεηε παξαπεκθζεί
ζηνλ εηδηθό θαη ηηο αλακελόκελεο εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ξαληεβνύ ζαο.

Γιαηί έχεηε παραπεμθθεί ζε κάποιον ειδικό;
Οξηζκέλνη από ηνπο ιόγνπο κπνξεί λα είλαη νη εμήο:











Επεηδή ππάξρεη κηα γελεηηθή πάζεζε ζηελ νηθνγέλεηά ζαο
ή ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζπληξόθνπ ζαο.
Εζείο ή ν/ε ζύληξνθόο ζαο έρεηε θάλεη έλα παηδί κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ή
πξνβιήκαηα πγείαο. Ο γηαηξόο ζαο πηζηεύεη όηη ίζσο
ππάξρεη γελεηηθή ζπζρέηηζε.
Εζείο ή ν/ε ζύληξνθόο ζαο πάζρεηε από κηα γελεηηθή
πάζεζε πνπ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζηα παηδηά ζαο.
Κάλαηε θάπνηα εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο
(ππεξερνγξάθεκα, κέηξεζε απρεληθήο δηαθάλεηαο ή
εμεηάζεηο αίκαηνο) πνπ έδεημε όηη ν θίλδπλνο λα έρεη ην
κσξό ζαο κία γελεηηθή αζζέλεηα είλαη πςειόο.
Κάλαηε απνβνιή ή ζλεζηγνλία (γέλλεζε λεθξνύ εκβξύνπ).
Μεξηθνί ζηελνί ζπγγελείο ζαο έρνπλ εκθαλίζεη
ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο θαξθίλνπ.
Εζείο θαη ν/ε ζύληξνθόο ζαο έρεηε ζηελή ζπγγέλεηα θαη
ζθνπεύεηε λα θάλεηε παηδηά.
Ο γηαηξόο ζαο πηζηεύεη όηη ν εηδηθόο γελεηηζηήο κπνξεί λα
ζαο παξάζρεη επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ησξηλή
ζαο πγεία.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 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 νθία"
Αζήλα
Σει: +210 7795553
http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr
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Μπνξεί λα ζαο δεηεζεί ε δηεύζπλζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ
κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο θαζώο θαη ην όλνκα θαη ε δηεύζπλζε ηνπ
νηθνγελεηαθνύ ηνπο γηαηξνύ.
Καηαιαβαίλνπκε όηη δελ είλαη πάληα εύθνιν λα δώζεηε ηέηνηεο
ιεπηνκέξεηεο. Πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη από εζάο ζεσξνύληαη
εκπηζηεπηηθέο θαη δε δίλνληαη ζε άιινπο ζπγγελείο ή γηαηξνύο
πνπ αζρνινύληαη κε ηε θξνληίδα ζαο παξά μόνο με ηην άδειά
ζας. Δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο
ζπγγελείο ζαο ρσξίο ηελ άδεηά ζαο.
Φξνληίζηε λα θαηαγξάςεηε από πξηλ θάζε απνξία ή αλεζπρία
πνπ έρεηε θαη λα ηηο θέξεηε καδί ζαο ζην ξαληεβνύ. Επίζεο ίζσο
ζέιεηε λα θέξεηε ην ζύληξνθό ζαο ή θάπνηνλ ζπγγελή ή θίιν
καδί ζαο. Να ελεκεξώζεηε ην ηκήκα εάλ ρξεηάδεζηε κεηαθξαζηή.
Μεηά ην ξαληεβνύ είλαη πηζαλό λα ζαο απνζηαινύλ γξαπηέο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα θαιύπηνπλ ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ.
Έηζη, δε ζα μεράζεηε ηίπνηα. Μπνξείηε επίζεο αλ ζέιεηε, λα
δείμεηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
Ρσηήζηε ηνλ εηδηθό εάλ ζα ζαο δνζνύλ γξαπηέο πιεξνθνξίεο θαη
πόζν ζύληνκα λα πεξηκέλεηε λα ηηο ιάβεηε.
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Τι βοήθεια θα λάβεηε;
Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζαο
βνεζήζεη έλαο εηδηθόο:










Να εμεγήζεη ηνπο ηύπνπο ησλ δηαζέζηκσλ ειέγρσλ πνπ
ζα βνεζήζνπλ λα επηβεβαησζεί κηα δηάγλσζε.
Να θάλεη ή λα επηβεβαηώζεη κηα δηάγλσζε.
Να παξάζρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα
θαη γηα ην πώο κεηαβηβάδεηαη από γεληά ζε γεληά.
Να ζπδεηήζεη καδί ζαο ηελ πηζαλόηεηα λα πξνζβιεζείηε
από ηε ζπγθεθξηκέλε πάζεζε ζην κέιινλ.
Να ζπδεηήζεη καδί ζαο ηελ πηζαλόηεηα λα πξνζβιεζνύλ
νη κειινληηθνί ζαο απόγνλνη από ηε ζπγθεθξηκέλε
πάζεζε (εάλ ππάξρνπλ ήδε άηνκα πνπ πάζρνπλ ζηελ
νηθνγέλεηά ζαο).
Να πξνηείλεη δηάθνξνπο ηξόπνπο πνπ ζα ζαο
δηεπθνιύλνπλ λα δείηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε πάζεζε θαζώο
θαη ηελ ηαηξηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ είλαη
δηαζέζηκε.
Να απαληήζεη ζε θάζε απνξία πνπ κπνξεί λα έρεηε γηα
ηελ πάζεζε πνπ δηαγλώζηεθε.

Πριν ηο ρανηεβού ζας
Είλαη πνιύ ρξήζηκν λα είζηε ζε ζέζε λα πείηε ζηνλ εηδηθό
ηαηξηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα άηνκα ζηελ νηθνγέλεηά ζαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο κε
πηζαλή γελεηηθή αηηηνινγία.
Παξαθαιώ λα θέξεηε καδί ζαο ηηο παξαθάησ ιεπηνκέξεηεο γηα ηα
κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο, από ηε γεληά ησλ παππνύδσλ ζαο
κέρξη θαη ζήκεξα. Να ηηο γξάςεηε ζηνλ θελό ρώξν πνπ
παξέρεηαη.
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Εάλ έρεη εθαξκνγή ζεκεηώζηε:

πγγέλεηα κε εζάο
π.ρ. κεηέξα, ζείνο

Ολνκαηεπώλπκν

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο
(θαη εκεξνκελία ζαλάηνπ
εάλ έρεη εθαξκνγή)

Σε γελεηηθή ηνπο δηάγλσζε θαη
ιεπηνκέξεηεο άιισλ πξνβιεκάησλ
πγείαο θαζώο θαη ηελ ειηθία ζηελ
νπνία έγηλε ε δηάγλσζε.

Πόηε θαη πνύ έγηλε ε
δηάγλσζε ή ε ζεξαπεία

