Prenatal Tıbbı Odaklı Muayenehane

Dr. med Simon M. Günter, Dr. med Birgit Benstein DEGUM II,
Dr. med Sevcan Yilmaz, Dr. med D. Rautenberg

Gebelikte Önlem ve Güvenlik
GOÄ uyarınca bireysel sağlık hizmetleri (Hekim Ücret Çizelgesi)
Çocuğunuzun sağlıklı gelişimini izlemek için gebeliğinizin 40 haftası boyunca periyodik olarak Alman Annelik
Düzenlemelerine uygun önleyici muayene uygulanır.
Doğum öncesi tıp uzmanı olarak size sunabileceğimiz optimum bakım için gerekli olan tüm tanı imkanları yasal sağlık
sigortası tarafından karşılanmamaktadır. Aşağıdaki hizmetler yasal sağlık sigortası kapsamında ödenmeyen tıbbi ek
hizmetlerdir. Kişisel ihtiyaçlarınızı dikkate alarak hangi önleyici taramanın sizin için uygun olduğu konusunda sizi
bilgilendirmekten memnuniyet duyarız.
Muayenehanemizde, sigorta aidiyetine bakılmaksızın, tüm hastalara, kişisel ihtiyacınızı ve beklentilerinizi dikkate alarak,
eksiksiz ve zamanında teşhis sunmak istiyoruz.
Yasal nedenlerden dolayı belgelendirmekle yükümlüyüz. İmzanız ile birlikte, yasal standart önlem kapsamında
bulunmayan genişletilmiş teşhis imkanları konusunda aydınlatıldığınızı ve bilgilendirildiğinizi onaylamış sayılırsınız.

Hamburg _______________________

İsim

_________________________________________

İmza _________________________________________

Faydalı ek muayeneler - lütfen işaretleyin:
o Gebeliğim süresince ek bir muayene istemiyorum
8. - 12. GH

o Çocuğunuza zarar verebilecek

bulaşıcı hastalıklara yönelik muayene

Sitomegalo virüsü, toksoplazma, suçiçeği ve beşinci hastalık veya yeni çıkan
Zika virüsü gibi embriyonik aşamasındaki enfeksiyonlar anne karnındaki
bebeğinize ağır zarar verir, hatta bir düşüğe bile yol açabilir. Bir kan testi
sayesinde gebeliğin başlangıcında immünite durumunu kontrol edebilir ve
taze bir enfeksiyon durumunda erken ilaç tedavisiyle kalıcı hasarlar önlenebilir.
Kan alımı, danışma, artı:

o
o
o
o
10 +0 GH ve
sonrası
veya belirgin
bir ultrason
sonrasında

11+0 ve 14+0 GH
arası

25,00 €

Beşinci hastalık

14,00 €
14,00 €
18,00 €

Suçiçeği

14,00 €

Sitomegalo
Toksoplazmozis

o Anne kanından gen teşhisi

350,00 €

(HARMONY®, PRAENATEST®)
sadece trisomi 13, 18, 21 ve cinsiyet kromozomlarına

Amniyosenteze alternatif olarak Down sendromu gibi kromozom
anormalliklerine yönelik anne kanından modern gen testi. Sadece 7 gün
içinde risksiz genetik teşhis gerçekleştirilir. Trisomie 13, 18 ve 21, ayrıca %99'luk
doğruluk oranıyla cinsel kromozomların testi.

o NT ölçümü: Kromozom anormalliklerine (örn. Down sendromu)

195,00 €

VE cenin malformasyonlarının (iskelet, karın duvarı, beyin, kalp)
tespitine yönelik ultrason tabanlı ince teşhis

%90 üzerinde bir tespit oranıyla cenin trisomik risk değerlendirmesinin (örn.
Down sendromu) ultrason tabanlı, risksiz tarama yöntemi; buna ek olarak, saf
bir kromozom analizinde tespit edilemeyen malformasyon örnekleri de tespit
edilebilir.

>>> sayfayı iletişime geçin

16. - 18. GH
20. - 24. GH

24. - 28. GH
doğumla ile ilgili
Başvuru doğumdan 3
hafta öncesi idealdir

36. GH ve sonrası

36. GH ve sonrası
haftalık

Her zaman

o Cinsiyetin belirlenmesiyle birlikte erken ultrason

55,00 €

o Preeklampsi tarama (sFlt/PIGF oranı), laboratuvar maliyetleri

87,44 €

o Olası bir erken doğum şüphesinde risk kontrolü

25,00 €

Preeklampsi, annenin yüksek tansiyonu, ayrıca sıvı tutması ve protein kaybı ile
kendini gösteren ve çocuğun da hayatını tehlikeye atabilecek ciddi bir
gebelik komplikasyonudur. Sıkça, erken doğumu gerektiren cenin geciktirilmiş
büyümesi gözlemlenir. Özel bir kan testi (sFlt/PIGF oranı) bundan etkilenip
etkilenmediğiniz veya risk altında olup olmadığınız konusunda bilgi verir.
Düzenli Doppler ultrason muayeneleri çocuğu gözlemlemeye ve risk
durumlarını erken bir aşamada belirlemeye yardımcı olur.

Vajinal ultrason, serviks uzunluğunun ölçümü

o Kordon kanının saklanması (Seracell, Vita 34, vs.)

Kordon kanından kök hücrelerini sertifikalı bir kök hücre bankasında saklayın,
uzun vadede çocuğunuzu koruyun. Aylık 6,- € ile başlayan ve bir kereye
mahsus 390,- € teklif sunulmakta (örn. Seracell). Kök hücreleri örneğin lösemi
hastalığında (kan kanseri) başarılı olarak nakledilir ve hayat kurtarabilir. Size
doğum hastanesindeki doktorlara getirmeniz gereken bir alım seti teslim edilir.
Kullanım kolaylığını size memnuniyetle anlatırız.

lütfen sorun

o Streptokoklar B – Test

28,00 €

o Doğumu kolaylaştırmaya yönelik gebelik akupunkturu

15,00 €

o Hamilelik belirtilerinde akupunktur

15,00 €

Anne vajinasındaki streptokoklar doğum esnasında bulaşabilir ve yeni doğan
bebekte menenjit veya sepsis gibi ciddi, ateşli enfeksiyonlara neden olabilir.
Patojen tespiti özel bir vajinal simir ile gerçekleştirilir. Doğumdan önce
uygulanacak zamanında antibiyotik tedavisi çocuğunuzu enfekte olmaktan
kurtarır.

(oturum başına, 20 dakika)

mide bulantısı/kusma, siyatik/sırt ağrısı gibi (oturum başına, 20 dakika)

Kalıcı anılarınız:
Her zaman

İstek üzerine bebek ultrasonu Her randevuda yapılabilir

35,00 €

Her zaman

3D, CD’de canlı ultrason 26. ve 30. GH arası idealdir.

75,00 €

Her zaman

Çocuk sahibi olacak ebeveynler için Kapsamlı-Mutluluk-Seti:
Tüm resimlerden oluşan gebelik albümü, 3D CD dahil

119,00 €

Yasal olarak tanımlanan Annelik Düzenlemelerine göre, sağlık sigortanız
kapsamında sadece 3 düzenli ultrason muayenesi öngörülmekte. Size her
zaman fotoğraf baskılı ek bir ultrason muayenesi yaptırma imkanı sunuyoruz.

İleri teknolojiye sahip ultrason sistemlerimiz çocuğunuzun mekansal bir
görüntüsünü yakalama imkanı ve onun yaşam alanından fantastik ve geri
getirilemez izlenimler sunar. Bunun için geleneksel ultrasonda kullanılan ses
dalgaları kullanılır. Üç boyutlu efekt gelişmiş bilgisayar yazılımının ve muazzam
bilgi işlem gücünün sonucudur.

Çocuğunuzun anne karnında geçirdiği ilk haftaların ve ayların anısı
Bu ultrason spesiyal ile hamileliğin sonunda çocuğunuzun başlangıçtan
doğuma kadar çekilen en güzel ultrason resimlerini CD albümü olarak alırsınız.
Bunun için öngörülen tıbbi ultrasonları, 3D-Ses dahil, çeşitli dönemlerde ilave
çekimlerle tamamlıyoruz.

