Kistik fibrozis NEDiR?
Kistik Fibrozis esas olarak akciğerleri Ve sjndirim
sistemini etkileyen genetik bir hastalıktlr Kistik

fibrozis hastahğlnln oluşabilmesi için biri anneden biri
babadan ge|en, hastalığl taşlyan iki genin bir araya
gelmesi gerekmektedir- Yani hastalık sadece anneden
ya da sadece babadan değil, hem anneden hem de
babadan gelen genlerin birleşmesi ile ortaya çıkar.
Kistik fibrozisli bebeklerde hastallk ile bulgular çeşitIi
yaşlarda ortaya çıkabilir. En slk rastlanan şikayetler
tekrarlayan akciğer enfeksiyonlan, slk hastalanma
Ve aldıklarl besinleri yeterince sindiremedikleri için
bol miktarda yağll pis kokulu dışkllama Ve yeterli kilo
alamamadlr.

Kistik fibrozis hastalığının tanısı
NASİL KONUR?
kistik fibrozisli hastalann terlerinde tuz

"KisTlK FiBRozls yENiDoĞAN
TARAMA TEsTi" PoziTiF
SAPTANAN BEBEKLER İÇiN
siloiı_eNoiRME BRoşüRü
Yenidoğan tarama testi sonuçlarının

ANLAMlNEDıR?

Bebeğiniz doğduğunda erken tanının önemli olduğu
bazldoğumsal hastallklarln araştlfllmasl için topuk kanl
allnmaktadlr. Bu tarama sonuçlannda çocuğunuzda bu
hastahklardan herhangi birisi için test pozitif saptanmasl
çocuğunuzun hasta oldUğu anlamlna gelmez, hastallk
şüphesi olduğU anlamlna gelir. Tarama testi pozitif olan

bebeğe mutlaka daha ileri incelemeler yapllmall Ve
hasta oIUp olmadlğl anIaşllmalldır.

miktarl

yüksektir ve hastallğlnün tanlsl ter testi ile konur. Bu
testin yapllabilmesi için çocuğunuzun kolundan ya
da bacağından az miktarda ter toplanlr ve terdeki tuz
miKan ölçülür. Sonuçlar genellikle aynl gün içinde
çıkar. Eğer ter test| sonuçlan kistik fibrozis tanlsınl
destekliyor ise doldorunuz sizinle bebeğiniz için
yapllmasl gereken tedavileri görüşecektir. Bebeğiniz
en ktsa süre içinde kistik fibrozisli hastalarln izlendiği
bir kistik fibrozis merkezine yönlendirilecektir. Kistik
fibrozis ekibi bebeğinizin tanlsl, çocuğunuzun ihtiyacl
olan tedaviler Ve çocuğunuzu sağllkh tutabilmek
için neler yapabileceğiniz ile itgili olarak sizi
bilgilendireceKir.

Kistik fibrozis için mevcut olan
TEDAViLER NELERD|R?
Yenidoğan taramas| sayesinde erken tanl alan kistik
fibrozisli hastalar uygun diyet, ilaçlar Ve fizyoterapi
ile tedavi edilirler. Kistik fibrozis hastaltğınln kesin

tedavisi olmamakla birlikte her geçen gün bulunan

yeni tedaviler sayesinde hastalar daha uzun Ve sağllkll
bir hayata sahip olmakadlr.

Sizin bebeğinizin tarama testi sonucunda KiSTiK
FiBRozis testi pozitif çıkmıştır.

çocuĞuNuzDA KisTiK FiBRozis

HASTALiĞı oluP oLMADlĞıNlN
ANLAŞ|LAB|LMES| içİN BAşTA TER
TESTıoLMAK Üzene aazı TESTLER
YAP|LMAsl GEREKMEKTEDıR.
Bu bilgilendirme broşürü tarama sonuçlan Ve bundan
sonra yaPllacaklar ile ilgili sizi bilgilendirmek amacı ile
haz lrlanmlştlr.

Bundan sonra yapılması gerekenler

NELERDıR?

BEBEĞiNiziN AciL BiR TEDAViYE YA DA BAKIMA
iHTiYAcl YoKrUR. Bundan sonraki en önemli adlm
bebeğinizin kistik fibrozisli hastalar ile ilgili uzmanllğl
olan bir hekim taraflndan muayene edilmesi Ve eğer
gerekli ise yeni bazı testlerin yapılmasıdır. Doktorunuz

istenecek olan testler Ve sonuçlarl ile ilgili olarak sizi
bilgilendirecehir.

