Çocuğunuzun test olması için en iyi
esas sebebler:
Tip-1-Diyabet erken teşhisinin yardım ve faydaları…
• Hastalığın erken statüde teşhis edilmesi ve erken
tedavisinin uygulanması.
• Hayati tehlikesi olan yüksek şekerin önlenmesi.
• Güvensizliğin ve korkunun önlenmesi.
• Ailelerin eğitim programı desteği ile sağlıklı kalması.
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Çocuk ve gençler merkezi, çocuk hastanesi Bult‘da
(AUF DER BULT) pediatri uzmanı, diyabet uzmanı,
Endokrinoloji ve klinik araştırma uzmanı Prof. Dr. med.
Olga Kordonouri ve Prof. Dr. med. Thomas Danne sizin
kişisel ve özel sorularınızı memnuniyetle cevaplıyor:

Ile işbirliği içinde:

Tip-1-Diyabet ve ailesel Hiperkolesterolemi
erken tespiti Aşağı Saksonya

• Hastalığın vaktinde teşhis edilmesi ve tedavisinin
yapılması.
• Hastalığın getireceği kalpkrizi ve beyin kanamasının
önlenmesi.
• Ailelere geniş çaplı beslenme önerleri verilerek
desteklenmeleri.
• Bu hastalığı olan diğer aile fertlerinin hastalığını
teşhis edip tedavisinin uygulanması.

Fr1dolin bir Niedersachsen eyaleti erken teşhis
projesidir. Bu proje coğu insanların destek ve
yardımları ile gerçekleşmektedir. Bunun için
yapacığınız her bağış bizi mutlu kılacaktır:
Spendenkonto: AUF DER BULT
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE85 2512 0510 0000 0018 18
BIC: BFSWDE33HAN

Stand: 11/2016

Ailede irsi olan Hiperkolesteroleminin erken
teşhisinin yardımları…

Çocuğumun kanındaki şeker
veya yağ oranı fazlamı?
Çocuğunuz için bedava test

www.fr1dolin.de

Sevgili Aileler,
biliyormuydunuz ortalama her 300 çocuktan
birinin Tip-1-Diyabet hastalığına (şeker hastalığına)
tutulabileceğini ve şeker hastası olduğunu?
Bu hastalığın daha önceden görünmesi çok zor ve bu
hastalık kendini belli etmeden beklenmedik zamanda
ortaya çıkıyor. Hayat tehlikesi olan belirti genelikle çok fark
ediliyor. Aileden gelen (irsi olan) ve ailede sık görünen
Hiperkolesterolemi (kanda yüksek yağ miktarı) çocuk
yaşlarında belli olmamaktadır. Hiperkolesterolemi kan
damarlarının kireçlenmesine yol açar ve erken kalpkrizine
ve beyin kanamasına sebeb verir. Bu durumdan sık olarakta
aile fertleri etkilenir.

yardımcı olur!
Basit bir kan tahlili yaptırarak:
• Tip-1-Diyabet semptomünün belirtisi ortaya çıkmadan,
seneler öncesinden Tip-1-Diyabet tesbit etmek.
• İrsi olan hastalığın ailesi olan Hiperkolesterolemi erken
statüde tesbit etmek ve tehlikeli etkisini erken tedavi
sayesinde önlemek.

nedir?
Niedersachsen‘deki tüm ailelere, çocuklarını
Tip-1-Diyabet ve aile irsi olan Hiperkolesterolemi karşı
test yapılmaları için sunulan bir inisiyatif kuruluşutur.
Erken teşhis testi 2 ile 6 yaş arasındaki tüm çocuklarda
hızlı ve güvenli bir şekilde çocuk doktorunuz tarafından
yapılmaktadır.
Tüm test sonuçları Hannover‘de bulunan çocuk
hastanesi AUF DER BULT tarafından birleştirilerek
bilimsel çalışmalarda yardımcı olmaktadır.

İle dostu destek tarafından:

Erken teşhis

hayat

kurtarır

Kan nasıl alınır?
En yakın rendavuda çocuk doktorunuzla konuşun,
o size gereken yeterli bilgileri verecektir. Sizlerin
müsadesiyle çocuğunuzun parmağından tehlikesiz
bir şekilde acıtmadan bir kaç damla kan alınacaktır.

Ya benim çocuğum bu hastalıktan
etkilenmiş ise?
Çocuğunuzun kanında her iki hastalıkla ilgili bir belirti
bulunduğu taktirde sizin ailenize çocuk hastanesi
AUF DER BULT tarafından veya oturduğunuz bölgede
bir uzman ekip tarafından geniş bir biçimde istişare ve
eğitim verilecektir.
Sizin güven ve yetkili bir şekilde geleceğe yürümeniz
bakımından, sizinle birlikte çocuğunuz için bireysel
tedbir alma planı üretilecektir.

