Bakım kılavuzu

Epidermolizis bülloza

Bu kılavuzdaki bilgiler kendi kılavuz
kurallarımıza, bakım rehberlerine ve en
yeni literatürdeki mevcut bilimsel kanıtlara
dayanmaktadır. Bu kılavuzun amacı, EB’li
kişiler için kendi kendine bakım talimatları
ve bilgilerini daha kolay erişilebilir kılarak,
günlük yaşamda gereken bakıma olanak
tanımaktır.
Not: Her zaman bir doktor tarafından
değerlendirme gereklidir.
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Giriş
Bu kılavuz bakıcılar, aile üyeleri ve sağlık
uzmanlarına epidermolizis bülloza
(EB) hakkında bilgi vermek amacıyla
oluşturulmuştur. Amacı EB hakkında
güncel rehberlik sağlamak ve günlük
bakım bilgileri ve uygulamaları hakkında
bilgi vermektir.
Bu kılavuz, ihtiyacı olanlara rehberlik,
açıklama ve uzmanlaşmış destek
sağlamak amacıyla oluşturuldu.
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Epidermolizis büllosa hem hastaların hem
aile üyelerinin yaşamları üzerinde duygusal
ve fiziksel ciddi zorluklar oluşturan önemli
bir etkiye sahiptir.
Çoğu hastanın ve bakıcısının ev ortamında
EB bakımı için ek desteğe ihtiyacı vardır.
Bu kılavuzda eğitim süreci, taburculuk
sonrasında tedavi veya danışmanlık, ve
kendi kendine bakım sürecinin teşviki ele
alınmıştır.

Epidermolizis bülloza
Epidermolizis bülloza (EB; "Kelebek
hastalığı") genetik cilt bozuklukları
grubuna ait olan ve bulaşıcı olmayan bir
hastalıktır. Küçük travmalar sonrasında
veya kendiliğinden oluşan büller (içi su
dolu kabarcıklar) ile karakterizedir.
Dört farklı türü vardır:
EB Simpleks, Junksiyonel EB,
Distrofik EB ve Kindler sendromu.
Tüm EB türlerinde kırılgan bir cilt
ve özellikle ellerde ve ayaklarda su
kabarcıkları görülür.
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Farklı sürelerde oluşan çok sayıda yaranın
varlığı EB bakımını daha da karmaşık hale
getirir.
EB'nin henüz kesin bir tedavisi yoktur, ama
çok sayıda çalışma ve araştırma projesi
yürütülmektedir.

Teşhisin doğrulanması için cilt biyopsisi,
immünofloresans testi, elektron
mikroskobu veya genetik dizileme
yöntemleri kullanılabilir.
EB'nin birçok komplikasyonu uygun bir
bakımla azaltılabilir ve hatta tümüyle
önlenebilir.

Skin
Deristructure
katmanları

Epidermis
Bazal membran
Basal
membrane
BağlantıAnchoring
fibrinleri
fibres
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EB'li çocuğuma nasıl
bakabilirim?
Çocuğunuza, EB'si olmayan bir çocuk gibi
normal bir şekilde bakabileceksiniz. Tek
yapmanız gereken bazı bakım türlerini
uygulama şeklinizi değiştirmektir.
EB'li çocukların cildi kırılgandır ve kolayca
yaralanabilir. Bu yüzden cilde nazik ve
dikkatli davranılması önem taşır.
Bebeğinizi tutarken, bir elinizi başının
arkasına, diğer elinizi kalçasına koymanız
önemlidir. Çocuğu koltuk altlarından
tutarak kaldırmayın. Böyle bir basınç,
yaralanmalara ve su kabarcıklarına yol
açabilir. Bazı durumlarda çocuğunuzu
kaldırmak için bir yastık veya köpük
kullanmanız gerekebilir.
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Su kabarcıklarının bakımı
Su kabarcıkları EB'de ciddi bir zorluk
oluşturur, çünkü oluşmalarını önlemek
imkansızdır.

Su kabarcıkları
Su kabarcıkları sürtünme, travma ve
hatta kendiliğinden ısı nedeniyle
oluşabilir. Yayılmasını önlemek için
su kabarcıklarının patlatılması önerilir.
Kabarcıklar patlatıldıktan sonra,
yapışkan olmayan bir pansuman
malzemesi kullanın (tercihen silikon).
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1

Kullanacağınız tüm malzemeyi çıkarın ve temiz bir yere koyun. İşlemden önce ve
sonra ellerinizi iyice yıkayın.
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Travmadan korumak ve rahatlık sağlamak için, hasta yatmadan veya oturmadan
önce doğru koruyucu önlemlerin alındığından emin olun (sırt ve kalça).

Needle

Blister
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İşlem yapılacak yeri serum fizyolojik ile yıkayın. Cilt travmasına yol açabilecek
ürünler kullanmaktan kaçının. Bölgeyi nazikçe temizleyin.
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Su kabarcıklarını steril ve tek kullanımlık bir iğneyle patlatın. Deriyi kabarcıktan
çekerek almayın; doğal korumanın yerinde kalmasına izin verin.
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El ve ayak parmaklarının birbirine 'yapışmasını' önlemek için, el ve ayak
parmaklarının her birine ayrı ayrı pansuman yapın. Ardından, her bir el ve ayak
parmağını sararak korumaya alın.

Iğne
Needle

Su Blister
kabarcığı

Deri yüzeyi
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Beslenme
Emzirme
Anne sütü, bebeğin bağışıklık sisteminin
oluşması için önemli bir besindir.
Her zaman anne sütünü teşvik edin.
Emzirmeye başlamadan önce bebeğin
ağzını ve annenin meme uçlarını kontrol
edin. Gerekirse bu alanları vazelinle
nemlendirin. Sürtünmeye yol açabilecek
alanların farkında olun.
Eğer bebeğin emme sorunları varsa, sütü
pompalayın ve bebeğe akış ayarlı biberon,
plastik kap, silikon kaşık veya silikon
emzikli (yumuşak) bir biberonla verin. Tüp
kullanmaktan kaçının!
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Gıda alımı
Ağız ve boğazdaki yaralar EB'li çocuğu
rahatsız edebilir ve yemeği reddetmesine yol
açabilir, ama seçenekler sunmak önemlidir.
Çocuk, bir beslenme uzmanı tarafından
düzenli takibe alınarak bir beslenme
programı oluşturulmalı, çocuğun büyüme
ve gelişimi ölçülmelidir.
Çocuğu aile yemeklerine katılması için
teşvik etmek önemlidir.
• Kalorileri artırın ve besin takviyeleri
kullanın.
• Sert veya gevrek yiyecekler vermeyin.
• Yemekleri püre halinde verin.
• Bol miktarda sıvı içirin.
• Aşırı tuzlu ve baharatlı yemeklerden
kaçının.
• Daha küçük miktarlarda daha fazla öğün
verin.
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Banyo zamanı
Banyo önemlidir ve tercihen her gün yapılmalıdır.
Banyoyu keyifli bir hale getirmek zordur. İyi aydınlatılan,
sakin bir yer bulun ve mümkünse müzik veya çizgi film
açarak çocuğun dikkatini dağıtın.
Eğer bir doktor tarafından reçete edilmişse, ağrıyı
hafifletmek için çocuğa banyodan önce bir ağrı kesici ilaç
verin.
Çocuk banyoya girmeden önce küveti dezenfekte etmeyi
unutmayın. İhtiyacınız olan her şeyi temiz bir yere koyun:
yumuşak havlu, nötr sabun ve uygun bir deri yumuşatıcı
merhem.
Suyun sıcaklığına her zaman dikkat edin. Eğer pansuman
kullanıyorsanız, travma oluşturmaktan kaçınarak bunları
banyo sırasında çıkarın.
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Yenidoğanlar
Yenidoğanlarda özel ilgi gereklidir. Dikkatli olun, küvette
koruma önlemi kullanın (örn. köpük). Bir kaptan su
dökerek, bebeğin vücudunun farklı kısımlarını tek tek
yıkayın (suyun sıcaklığına dikkat edin).
Asla çocuğu keselemeye kalkışmayın, nazik
hareketler yaparak yeni su kabarcıklarının ve
yaraların oluşmasını önleyin.
Banyo sırasında herhangi bir şüpheli enfeksiyon alanı
olup olmadığına dikkat edin.
Banyodan sonra temiz ve yumuşak bir havlu ile
kurulayın.
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Ağız sağlığı
Ağız bakımı erken yaştan itibaren
gereklidir. Dişlerin her gün fırçalanması
önemlidir. Ağzın içinde su kabarcıkları
oluşabilir. Yumuşak bir fırça, pamuklu
çubuk veya disk pamuk kullanın. Diş
macunu çocuğun yaşına uygun olmalıdır.
İlk dişler çıktıktan sonra, talimatlar ve takip
için uzman bir diş hekimine danışın.
Gerekirse rahatsızlığı veya ağrıyı önlemek
için alkolsüz bir ağız bakım suyu kullanın.
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Cildin
nemlendirilmesi
Uygun solüsyonlarla cildi nemli tutmak
önem taşır (dermatoloji uzmanıyla
konuşun).
Kuru bir cilt kaşıntıya yol açar, bu nedenle
cildi nemli tutmak önemlidir. Eğer
rahatsızlık devam ederse doğru reçete için
bir doktora danışın.
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Giysiler
Çok az dikişi olan veya hiç dikişi olmayan
yumuşak ve gevşek giysiler seçilmelidir.
Su kabarcıklarının oluşmasını önlemek
için uygun giysiler kullanılmalıdır.
İpucu: Etiketi, sert dikişleri ve fermuarı
olmayan giysiler kullanın - lastiğinin cildi
sıkıştırmadığından emin olun.

Giysi seçerken her zaman kolayca giydirilip
çıkarılabilecek olmasına dikkat etmeyi
unutmayın. Giysi giydirir veya çıkarırken
baş, kulak ve koltuk altı bölgelerinde
özellikle dikkatli olun.
Giysilerin iç dikişlerinin yol açtığı
sürtünmeden kaçınmak için, giysiler
tersyüz edilerek kullanılabilir.
Tek kullanımlık bebek bezleri bebek için
doğru boyda olmalı ve bacaklarını (kasık
bölgesini) sıkmamalıdır. Bebek bezlerinin
yan kısımlarında, cildi korumak için silikon
bir örtü kullanılması önerilir.

TALCO
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Yatak takımları için yumuşak pamuklu
malzeme seçin; daha konforludur.

Ayakkabılar
Bazı EB'li kişiler ayakkabı kullanmakta
zorlanırlar.
Tercihen yumuşak ve dikişsiz olan ve
bazen gerekirse bandaj ve pansumanları
da içine alabilecek genişlikte olan, uygun
ayakkabıların kullanılması önem taşır.

Dikişsiz yumuşak çoraplar uygundur.
Ayakkabı seçerken kolayca giyilip
çıkarılabilecek olmasını dikkate alın.
Bazı ayaklarda birçok yara olabilir ve ek
bir dolgu desteğine ihtiyaç duyulabilir
(örn. köpük).
Çocuğun rahatça hareket edebilmesi,
yürüyebilmesi, oynayabilmesi ve
egzersiz yapabilmesi için konfor
dikkate alınmalıdır.
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Pansumanlar
Cildi ve yara(lar)ı her gün dikkatle gözden
geçirin. EB'li kişiler ve bakıcıları, yaraların
tedavisi (ve bakımı) konusunda eğitim
almalıdır.
Yaraların bakımıyla ilgili rutin uygulamalar
ve seçimlerde ürünün etkinliği, hastanın
seçimi ve yaşam kalitesi arasında denge
kurulmalıdır.
Yaraların tedavisi için, yapışkan
olmayan ve emici pansumanlar şarttır.
Pansumanlar kirlendiğinde, tercihen her
gün değiştirilmelidir.
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Travmayı önlemenin ve ağrıyı en aza
indirmenin yanı sıra, pansumanlar
tedavinin de etkili olmasını sağlar.
Silikon köpük yara örtüleri en mükemmel
pansumandır. Gümüş içerikli olanlar
antimikrobiyal özelliğe sahiptir
(enfeksiyonla mücadelede yardımcı).
Yapışkan bant kullanmaktan kaçının.
Gerekirse gazlı bez veya bandaj uygulayın,
ama bunları asla doğrudan cildin üzerine
koymayın.
Size talimatlar vermesi ve doğru
pansumanı reçete etmesi için bir doktora
veya uzman hemşireye danışın.

Pansumanın yapılması
1

Pansuman yapmadan önce ve pansumanı yaptıktan sonra
ellerinizi iyice yıkayın

2

Kullanacağınız malzemeyi çıkarın ve temiz bir yere koyun

3

Cildi kontrol ederek herhangi bir yaralanma, cilt rengi veya
renk bozukluğu, salgı, koku olup olmadığına ve cerahat veya yeni
kabarcıklar oluşup oluşmadığına bakın

4

Pansuman değiştirirken acele etmeyin ve her zaman hastayı
rahatlatarak konfor sağlayın

5

Tüm yaraları nazik hareketlerle temizleyin. Sürtünmeye yol açmayın

6

Uygun yara örtüsünü seçin. Gerekirse kesme
kılavuzunu kullanın. Uygun bir makasla yara örtüsünü
keserek, seçilen alanda daha fazla konfor sağlayın

7

Gerekirse yerine sağlamca tutturmak için gazlı bez
veya bandaj kullanarak, pansumanı nazikçe cilt
bölgesinin üzerine yerleştirin

8

Uzman bir sağlık uzmanı enfekte yaraların tedavisi
için talimatlar ve reçeteler vererek, enfeksiyon
kontrolü için doğru pansuman malzemelerinin
kullanılmasını sağlamalıdır

tivos
Cura
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Olası enfeksiyon
belirtileri
Enfeksiyon belirtilerine dikkat etmeniz
önem taşır. Salgılarda herhangi bir
artış, renk değişikliği veya kötü bir koku
olup olmadığına dikkat edin. Ateş de bir
enfeksiyon belirtisidir.
Herhangi bir anormallik gözlemlerseniz
bir uzmana danışın. Eğer bir antibiyotik
reçete edilmişse bunu tıbbi uzmanın
belirttiği şekilde kullanın.
Sorularınız varsa, bir doktora danışın.
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Aşılar
Çocuğun EB teşhisini bilen bir doktora danışılarak, hangi aşıların ne zaman ve nasıl
yapılacağı kararlaştırılmalıdır.

Eğer enjeksiyonlu bir aşı yapılacaksa, sağlık uzmanına şunları belirtmeniz
önem taşır:
• Çocukta bulaşıcı olmayan, genetik ve
cildi son derece kırılgan hale getiren EB
hastalığının olduğu
• Su kabarcığı oluşmasını ve cildin zarar
görmesini önlemek için, pamuk tamponun
nazikçe uygulanması gerektiği
• Aşının, cildin yarasız ve bozulmamış bir
bölgesine yapılması gerektiğini söyleyin.
Bir yara izinin üzerinde olabilir
• Aşı yapıldıktan sonra cilde bant
yapıştırılmamalıdır
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Notlar
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