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Gebelikte Ultrason – bilmeniz gerekenler    
 
 
 
Ultrason do�mamı� çocu�u ana rahiminde  direk izlemek için tek yöntem. 40 
yıldır ultrason gebelikte kullanılmaktadır. �imdiye kadar ultrasonun ne anneye 
nede çocu�a herhangi bir zarar verdi�i görülmemi�tir. 11 ile 20 haftalık gebelik 
dönemlerindeki rutin aramalarını ve doktor gerekçesiyle yapılan ultrason 
üçretlerini hastalık sigortası kar�ılamaktadır. 
 
 
Ultrasonografik de�erlendirme �u soruları çevaplamak içindir:   
Ilk trimesterde (11-14 hafta):  

- çocu�un ya�adı�ını ve ana rahiminde do�ru yere yerle�ti�ini 
- gestasyonel (gebelik) ya�ını  
- Fetus (bebek) sayısını  
- çocu�un a�ır do�umsal kusurlarını 
- ense kalınlı�ı, bu dönemde genital hastalıklar açısından ipucu verebilir      

( misal Down-Syndrom ) 
�

Ikinci trimester (20-23 hafta):  
- Amniyon sıvı miktarı ve çocu�un geli�imi 
- A�ır anomaliler  
- Plasental lokasyon (plasenta yerle�imi) 

 
Ultrasonografik bulguları normal ise, büyük ihtimalle her�ey iyidir demektir. 
Ama çocu�unuz kesinlikle sa�lıklı oldu�u garantimi? Hayır, bu mümkün 
de�ildir. Detaylı ultrasonografiyle çok iyi ( 90% netlik) major anomaliler 
(çocu�un ya�amasını mümkün kılmayan) saptanabilinir. Ultrason büyük ölçüde 
( 75% netlik ) yo�un bakım ve terapi uygulanması gerektirecek anomalileri 
belirler. Ama ultrason küçük anomalileri görmek için (30% netlik) ( misal fazla 
parmaklar) yeterli sayılmaz , çünki böyle detaylar her ki�ide gösterilemiyor. 
Bazende ince de�i�iklikler, mesela kafa seklinde testbit edebiliyoruz, yanlız 
bunlar bir hastalık de�il ama özel bir rahatsızlı�ın belirtileri olabiliyor. Ileri 
incemeler bu özel rahatsızlı�ı tesbit etmedi�i durumda bu belirtilerin anlamı 
kalmıyor. 
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Dü�ününki bazı geli�im bozukluklari illerleyen gebelikte olabiliyor ve bu 
yüzden ilk gebelik yariminda henüz görülmüyor. Bir normal ultrason bulgusu 
gelecek diger gebelik izlemini etkiliyor ve ayrıca sizi rahatlatıyor. Bir Problem 
ke�fedildi�i zaman ultrason karar vermek için hem bize hemde size önemli bir 
temel yaratıyor. Siz mesela bir rahatsız çocu�un do�umu için kendizi hazırlaya 
bilirsiniz. Do�um müsait bir hastande planlana bilinir. Bazende gebelik sırasında 
uygulanan bir tedavi sa�lık durumu üstün bir düzeyde iyle�tirir. 
 
Yanlız ultrasonla a�ır bir kusur kanıtlandı�ında ahlaki karar çeli�mesine 
kapılabilirsiniz: “Gebeli�i devam sürdürsemmi, yoksa gebeli�i 
sonlandırsammı?” Bazi ki�iler genel olarak do�anın kaprisini kabullenerek bu 
çeli�meden kaçınıyorlar. Bu yüzden ki�isel bir nedenden dolayı ultrason 
yaptırmak istemiyorsanız, lüften bize bildirin. Bir anla�ılmazlıkta yada bir 
soruda size memnuniyetle ayrıca bilgi verebiliriz. 
 

• Ben çocu�umun ultrason inceleme tatbi�ine razıyım 
• Ben çocu�umun ultrason inceleme tatbi�ine �u sınırlamayla razıyım 
• Ben ultrason tatbi�ini istemiyorum. �u sorum/itirazım var. 

 
 
 


