BİR
HASTANIN METABOLİK DEKOMPANZASYON
REHBERİ

ACİL
DURUM PROTOKOLÜ SİTESİNİ KULLANMAK İÇİN PRATİK İPUÇLARI /
TALİMATLAR

Tekrarlayan metabolik dekompanzasyon, birçok farklı
metabolik hastalıkta bir risktir. Hastalar üşütürse, kusarsa,
enfeksiyon veya travma geçirirse, normal bir şekilde yiyemez /
içemezse veya yaklaşan bir olaydan (doğum günü gibi)
heyecanlanırsa, metabolik dekompanzasyon riski altındadır.
Bu protokol, metabolik dekompanzasyonu önlemeyi ve evde
(1. aşama) veya hastanede ilk saatlerde (2. aşama) güvenli bir
şekilde yönetmeyi amaçlamaktadır.
Bir hasta klinik olarak kötüleşirse, 1. Aşama acil durum
protokolü evde başlanabilir. Eğer sonuç başarılı olursa,
hastaneye yatma önlenebilir. Hastaneye yatış gerekliyse,
online acil durum protokolü içerdiği bilgi sayesinde;
ebeveynler, hastalar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları için
durumu netleştirir.
Bu şekilde güvenli olmayan durumları ortadan kaldırır ve aile
ile doktorlar arasındaki iletişimi kolaylaştırır.
Peri-operatif tedavi durumunda, bu protokoldeki infüzyon
hızları genellikle tatmin edicidir. Bununla birlikte, hem akut hem
de rutin prosedürlerde metabolizma uzmanları tarafından
tavsiye alınmalıdır. Bu protokolün tıbbi ve iletişim adımlarını
takip ederek, ebeveynler / hastalar, dekompanzasyonu
mümkün olduğunca önlemek için sağlık hizmeti sağlayıcıları ile
işbirliği yapabilir.

Size acil durum telefon numaraları ve ayrıntıları sağlayacak olan
metabolizma uzmanınızla işbirliği yaparak, aşağıdaki web sitesinden
kişisel protokolünüzü oluşturabilirsiniz:
https://gsdpoliapptest.azurewebsites.net/ineaemergency
NASIL?
Protokolünüzü oluşturabilmeniz için
aşağıdaki detayları web aplikasyonundan
doldurmanız gerekir:
Hastanın ismi
Mevcut hastalığın ismi
Ağırlığı
Hangi dilde/lisanda olacağı
Metabolizma uzmanınızın ve sağlık
hizmeti sağlayıcılarınızın detayları ve acil
durumda danışabilmek için ulaşılabileceği
telefon numaraları.

Protokol, broşür ve web sitesi Kalıtsal Metabolizma Hastalıkları için
Avrupa Referans Ağı tarafından bir projede oluşturulmuştur. Tüm ortak
çalışanlar web sitesine kabul edilmektedir.

Ebeveyn rehberi
Çocuğunuz hastalandığı zaman
İzlenecek belirtiler genel olarak (kusma, ateş gibi) veya metabolik
hastalığınıza özgü (kas ağrısı gibi) olabilir.
Bu koşullar altında, metabolik hastalar iyileşmek için ekstra enerjiye
ihtiyaç duyar. Ancak metabolik bozukluk bunu engeller. Sonuç
olarak, metabolik dekompanzasyon meydana gelebilir. Buna bağlı,
enerji eksikliği daha da kötüleşebilir ve bazen toksik maddeler
oluşabilir.

1.Aşama, 1.Adım
Metabolik dekompanzasyondan
şüpheleniyorsanız, protokole başlayın. Kişiselleştirilmiş
versiyonunuza göre adım adım takip etmeye hazırlanın.
Protokolü başlattığınızı bildirmek için yerel uzmanınız ve /
veya metabolizma uzmanınızla iletişime geçin. Aramanız
gereken doktor / hastane / departmanın telefon
numaraları protokolde listelenmiştir.

1.Aşama, 2. Adım
Protokolü izleyin ve protokolde belirtildiği gibi parasetamol,
maltodekstrin ve / veya Oral Rehidrasyon Sıvısı verin.
Vücut ısısını düşürmek metabolik talepleri azaltmak için
önemlidir. Parasetamol iyi bir ilk adımdır. Bazı doktorlar, NSAID'ler
gibi alternatif veya ek ateş düşürücü ilaçlar önerebilir.

Çocuğunuz daha iyi hissediyor mu?
Gece de dahil çocuğunuzu her 3 saatte bir
kontrol edin. Çocuğunuz iyileşirse, bunu bildirmek için doktorla iletişime
geçin. Çocuğunuz daha da kötüleşirse, protokolün 2. aşamasına geçin.
Bunun hastanede yapılması gerekiyor.

2. Aşama
Ambulansı arayın veya çocuğunuzu hastaneye götürün.
Evinize yakın hastanenin pediatri bölümünü arayarak hastaneye yatırılmanız
gerektiğini bildirin. Çocuğunuzu hastaneye götürün ve acil durum protokolünü
yanınızda götürün. Çocuğunuzun durumu çok ciddiyse ambulans çağırabilirsiniz.
Protokolü en kısa sürede bir doktora veya hemşireye (veya ambulans
personeline) verin ve önemini vurgulayın. Ayrıca bilgilendirdiğiniz doktor (lar) ın
adını da belirtin. Ardından protokol adımları takip edilebilir. Metabolizma
uzmanının sonraki adımlar hakkında iletişim kurması için çağrıldığından emin
olun.

İpucu 1

İpucu 2

İpucu 3

İpucu 4

İpucu 5

İpucu 6

İpucu 7

İpucu 8

İpucu 9

Acil durum protokolünü edindikten sonra ve ilk
defa kullanmadan önce, çocuğunuzu acil durum
olduğunda yatıracağınız hastanedeki
doktorlarınız ile paylaşın ve görüşün. Acil durum
protokolünün önemini açıklayın ve bu protokol
uygun şekilde takip edilmediğinde risklerin
neler olduğunu açıklayın. Uzmanınızdan bu
konuda yardım isteyebilirsiniz. Yerel hastaneye
protokolün 2. aşamasının kullanılması
gerektiğinde doğrudan kimi/hangi departmanı
arayabileceğinizi sorun. Bu numarayı buraya
yazın:________________________.
Protokolün basılmış halinin evinizde her zaman aynı
yerde ve kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz bir
noktada olduğundan emin olun. Protokolün temiz
kaldığından emin olmak için naylon dosya
içerisinde saklayabilirsiniz. Yolculuklarınızda her
zaman protokolün bir kopyasını yanınızda
bulundurun. Ve çocuğunuzun okul çantasında her
zaman bir kopyasını bulundurun.
Bu bir tedavi protokolü değildir. Acil durum
protokolleri, acil durumlarda ilk 24-48 saat için
kullanılır. Özellikle hastanede tahlil sonuçları
çıktıktan sonra metabolizma uzmanları ve yerel
doktorlarınız ile iletişiminiz çok önemlidir.

Parasetamol, Oral Rehidrasyon Sıvısı ve
maltodekstrin (farklı marka isimleri mevcuttur)
tedariğinizi düzenli olarak kontrol edin. Bu
ürünler, protokolün başlatılması gerektiği anda
her zaman hazır bulundurulmalıdır. Bazı
hastalıklarda tüple beslenmeye başlamak için
malzemeye de ihtiyacınız olacaktır.

Çocuğunuzun kilosunu düzenli kontrol edin.
Çocuğunuzun kilosu %10 dan fazla değişirse
acil durum protokolü düzenlenmelidir. Kiloya
göre düzenlenmiş yeni bir protokol
hazırladığınızda metabolizma ve yerel
uzmanınızı haberdar edin.

Bu protokol için, ateş tanımı:
Bir saat aralıklarla 38,5ºC üzerinde bir defaya
mahsus ölçülen sıcaklık veya iki kez ölçülen
38.0ºC sıcaklık.

İpucu 10

Metabolizma uzmanınızla bu konu hakkında
görüşmeden, bulantı önleyici / anti-emetik
ilaçların (ondansetron / Zofran gibi) alınması /
reçete edilmesi tavsiye edilmez.

Seyahat ederken: arabada kullanmak üzere
protokolün bir kopyasını alın veya
telefonunuzda açabilmek için protokolü
tarayın. Bu şekilde, seyahat ederken her
zaman hazır olarak yanınızda
bulundurursunuz. Evden çıkmadan önce
protokolü tekrar okumakta fayda var. Her
şeyi yanınızda getirdiğinizden emin olun,
muhtemelen seyahatlerinizde ihtiyaç
duyabilirsiniz.
Acil durum protokolünü düzenli olarak
okuyun ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirin.
En az 6 ayda bir düzenleyin. Ekteki görsel ile
birlikte hastayı da hasta olması durumunda
yapılması gerekenler konusunda bilgilendirin.
Bu şekilde hasta olduğunda neler yapılacağını
kendisi de bilecektir.
Acil durum solüsyonu (serum) veya iv-glikoz
infüzyonu asla aniden durdurulmamalıdır
çünkü bu, geri teperek hipoglisemiye neden
olabilir.

