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ECOGRAFIA MORFOLOGICĂ FETALĂ DE TRIMESTRUL II

1. Ce este ecografia morfologică fetală?
Ecografia morfologică fetală este o ecografie 2D care presupune o examinare amănunțită a fătului în
vederea depistării unor eventuale anomalii fizice. În timpul acestei ecografii se evaluează în
principal :
•
•
•
•
•

vârsta sarcinii – prin biometrie fetală (măsurători ale unor parametri fetali) ;
viabilitatea sarcinii – prin aprecierea bătăilor inimii fătului ;
morfologia fetală (aspectul fătului și al organelor sale) ;
cantitatea de lichid amniotic ;
aspectul și poziția placentei.

2. Când se efectuează ecografia morfologică fetală ?
Ecografia morfologică fetală se efectuează între 18 și 24 săptămâni de sarcină. Medicul va recomanda
o anumită dată a examinării în funcție de perioada de timp scursă de la examinarea anterioară și
statusul corporal al gravidei, astfel încât examinarea să se poată desfășura în condiții optime.

3. Ce pregătire este necesară pentru această examinare și cum se
desfășoară ea ?
Pentru această examinare nu este necesară o pregătire deosebită. Este de dorit să nu se aplice creme
hidratante pe abdomen începând cu 48 de ore înaintea examinării. Nu este necesar să aveți vezica
urinară plină.
În general examinarea se desfășoară prin aplicarea unui gel și a unei sonde ecografice pe abdomenul
gravidei. Uneori poate fi necesară și o ecografie transvaginală.
De obicei examinarea durează aproximativ 20 de minute, însă durata ei se poate prelungi atunci când
există dificultăți în vizualizarea unor structuri fetale.
Veți avea ocazia să vedeți imagini ale fătului la sfârșitul examinării, după care veți primi o fișă cu
rezultatele examinării.
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4. Ce trebuie să așteptăm de la această examinare ?
O ecografie morfologică în cursul căreia nu sunt depistate anomalii fetale nu garantează absența
acestora. Rata de detecție ecografică a anomaliilor fetale este variabilă. Totuși, această examinare
depistează majoritatea anomaliilor majore și o parte dintre cele minore. De asemenea, este de
reținut că unele afecțiuni fetale nu au expresie ecografică, iar altele apar la un anumit moment în
cursul sarcinii și nu sunt detectabile anterior acelui moment.
De obicei, în cursul acestei examinări se vizualizează sexul fetal. Având în vedere că majoritatea
gravidelor doresc să cunoască sexul fătului, dacă nu doriți acest lucru vă rugăm să anunțați medicul la
începutul examinării. Vă rugăm să rețineți că există și cazuri în care sexul fătului nu poate fi vizualizat,
urmând să fie reexaminat la ecografiile ulterioare.

5. Ce se întâmplă atunci când sunt suspectate sau depistate anomalii
fetale ?
La sfârșitul examinării ne putem confrunta cu trei situații :
a. Au fost vizualizate elementele principale de morfologie fetală și nu se ridică suspiciunea unor
anomalii fetale – în această situație se va continua urmărirea sarcinii prin ecografiile de
rutină ;
b. Nu s-a reușit vizualizarea tuturor elementelor importante. Aceasta se poate întâmpla fie din
cauza poziției fătului, fie din cauza statusului supraponderal al gravidei. În această situație se
va relua examinarea elementelor nevizualizate fie în cursul următoarei ecografii de rutină, fie
la o altă ecografie stabilită de comun acord cu pacienta ;
c. Există suspiciunea sau certitudinea unor anomalii fetale – în această situație se vor discuta
implicațiile rezultatului ecografiei ; dacă este necesar gravida va fi îndrumată către un
specialist în medicină materno-fetală pentru confirmarea anomaliei și deciderea conduitei
ulterioare.

Subsemnata, ___________________________________________, declar că
am citit și am înțeles informațiile prezentate mai sus și
• consimt la efectuarea ecografiei morfologice de sarcină, fiind pe deplin
conștientă de scopul și limitele acestei examinări.
• refuz efectuarea ecografiei morfologice de sarcină, asumându-mi toate
consecințele care pot decurge din această decizie.
Semnătura

Data

o
o

