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Kistik
Fibrozis
.................................... sml parlak, enerjk,
atletk çocuk genetk br sorun olan Kstk
Fbrozs hastasıdır.
Bütün komplkasyonlar vücuttak kalın ve
yapışkan mukus salgısının varlığından
kaynaklıdır.
Özellkle akcğer tutulumu gösteren bu
hastalığa sahp .................................... sml
öğrencnzn her gün nefes teraps yapması ve br takım laçları düzenl alması
gerekmektedr.
Sndrm enzmlernn çalışması çn uygun
ortam olmadığından okulda yenecek her
yemekten hemen önce mutlaka lgl
dozda olan enzm lacı (Kreon) verlmeldr.
Duruma göre yapılan atıştırmalıklardan
önce de bu lacın alınması gerekeblr. Bu
durumda .................................... ’nın ales
sz blglendrecektr.

.................................... ’nın lacını doğru
dozda almadığı durumlarda cdd sndrm
sstem komplkasyonları le karşı karşıya
kalması muhtemeldr.
Lütfen bu blglendrme kağıdını
.................................... ’nın dğer arkadaşlarından fazla korunması gerektğ manasında düşünmeynz.
Yaşıtlarının yanında hasta olduğunu ve
bazı durumlarda ona ayrıcalıklı davrandığınızı hssettrmeynz.
Fzksel aktvte terapötk kazanç faktörlerndendr. Fzksel aktvte sonrası eğer
sırtı ıslaksa kıyafetlernn değştrlmes,
saçı terden ıslanmış se saçının kurutulması elzem öneme sahptr.

Kistik Fibrozis
Sistem Tutulumları
Pankreas
- Sndrm enzmlernn yeterszlğ
veya ortam pH’nın uygun olmamasından kaynaklı besnlern sndrlememes ve buna bağlı olarak
emlememes.

Semptomları

Özel İhtiyaçlar

- Abdomnal (karın bölgesnde)
konforsuzluk, karın ağrısı, karında
şşlk
- Kötü kokulu gaz çıkarımı

- Ne yer ne çerse ENZİM İLACINI
almak zorundadır! (meyve ,su, bast
şeker harç).
- Yüksek kalorl dyetle beslenmeldr (Normalden 1,5 kat fazla; yüksek
proten, yüksek yağ, ekstra tuzlu).
- Vtamn desteğ (evde sağlanacak).

Bağırsaklar
- Bağırsak çn acl durumlar veya
- An bağırsak aclyet! Beklemeyebağırsak hareketlernn normalden cek durumlarla karşılaşılablr.
farklı gerçekleştğ durumlarla
- Karın ağrısı veya şşknlk
karşılaşılablr
- Kabızlık veya bağırsak tıkanıklıkları
olablr
Ter Bezler
- Terle brlkte yüksek mktarda tuz
kaybetmes (ter soğuduktan sonra
tuz kaybından dolayı yüzünde ve
vücudunda pul pul beyazlıklar
görüleblr.)

- Acl br durumda lavaboya
gtmek
çn sınıftan znsz çıkablmeldr.
- Olası br bağırsak kazasına
karşılık ayrıcalıklı br lavabosu
olmalıdır.

- Terl, kırmızı yüzlü, huysuz, yorgun,
btkn gözükeblr
- Isıya fazla duyarlılık, güneş-sıcak
çarpması?

- Egzersz sonrası veya sıcak
havalarda normalden fazla sıvı
almalıdır.
- Yüksek oranda sıvı ve elektrolt
kaybından dolayı sıcak çarpmasına
daha meylldr.
- Ekstra olacak çecek tüketmesne
zn verlmeldr. (su, bazı spor sonrası
çecekler vb)
- Egzersz sonrası veya sıcak
havalarda ekstradan tuzlu atıştırmalık verlmeldr.

Snüsler
- Kalın sümük
- Nasal polpler (Buruna bağlı)

- Snüslerde enfeksyonlar
- Burun tıkanıklığı, başağrısı

- Burnu dğer çocuklara göre
daha sık tıkanablr, daha uzun
süre akablr.
- Inhalasyon /nefes teraps veya
nasal rrgaton (burun yıkama)
teraps evde yapılmalıdır.

Akcğerler
- Kalın mukus akcğerlerdek hava
yollarının tıkanmasına yol açarak
bakterlern üremesne ve buna
bağlı olarak enfeksyona neden
olur.
- Akcğerlerde brken balgamın
atılması her zaman çok kolay
olmayablr.

- Öksürük akcğerlern temzlenmesn kolaylaştırır
- Akcğerler mukus le kaplı
olduğunda oksjen kapastesnn
düşmesne bağlı olarak çabuk
yorulma
- Akcger enfeksyonları, zatürre
(pnömon)

- Sddet ve süres ne olursa olsun
öksürmesne zn verlmeldr.
- Öksürük konusunda kendn her
zaman rahat hssetmel, bu ortam
ona sağlanmalıdır.
- Su sebllern kullanmasına zn
verlmemel: Su aktvtesnn
olduğu ortamlar bakterlern
çoğalması çn uygun ortamlardır.
Kstk Fbrozsl çocukların
akcğerlern enfekte edeblr.

Özel
ihtiyaçlar
İzin

Sınıftan zn almadan lavabo çn çıkmasına zn verlmeldr
(Acl bağırsak durumları çn).

Yemek

Her yemek saatnde, ana öğüne başlarken, eğer gerekyorsa
atıştırmalıklardan önce de enzm lacı verlmeldr. (Su, meyve
suyu, şekerl karışımlar çtğnde enzm lacı verlmemeldr.)

İçecekler

Su

Bazen egzerszlerden sonra veya sıcak havalarda ekstra tuzlu
br atıştırmalık yapması gerekeblr. Yemeklerne ekstra tuz
eklenmes gereken zamanlar olablr. Bunlara zn verlemldr.
(Böyle durumlarda ale ekstra atıştırmalığı çocukla brlkte
göndereblr.)
Sebllern kullanmasına zn verlmemeldr. Çocuğun ekstra su
htyacının karşılanması çn, alenn çocukla brlkte su göndermesne zn verlmeldr.
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Tuz

Ekstra sıvı tüketmne zn verlmeldr.

