Pompe hastalığıyla yaşamaya alışmak

Pompe hastalığına sahip herkes, zaman

içerisinde daha da kötüye giden ciddi bir
hastalık ile yaşamayı öğrenmek zorundadırlar.
İster tam-zamanlı bir bakıma ihtiyacı olan bir
çocuğun ebeveyni, ister kas güçsüzlüğü ve
solunum problemleri olan bir yetişkin, ya da
ister Pompe hastalığına sahip birinin eşi olun,
ortaya çıkabilecek değişimlere adapte olmak
zorunda olacaksınız. Bu durum, stresli ve
zaman zaman da, psikolojik anlamda yorucu
olabilir. Ancak sizi değişime hazırlayabilecek
adımlar atmak, yüzleşebileceğiniz zorluklar ile
baş etmenize yardımcı olabilir. Burada tavsiye
edilen stratejiler, mümkün olduğunca iyi bir
şekilde yaşayabilmek için neler yapmanız
gerekeceğini belirlemenize yardımcı olacaktır.
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Pompe hastalığı hayatımı nasıl
etkileyecektir?

Semptomlarınız ne kadar şiddetli
olursa, hastalık da sizin günlük
hayatınızı ve diğer insanlar ile ilişkinizi o
kadar çok etkiler. Kaslar zayıfladıkça,
ayakta durmak, yürümek, eğilmek, ve bir
sandalyeden doğrulmak, merdiven çıkmak,
araba kullanmak, ya da etrafta dolaşmak da
güçleşir. Rutin olarak yaptığınız şeyleri
buna göre değiştirmek zorunda kalabilir ya
da, evde, okulda veya işteki aktiviteleri
yapmanın yeni yollarını bulmanız
gerekebilir. Ayrıca, belirli şeyleri
yapabilmek için, özel ekipmanlara veya
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diğer insanların yardımına ihtiyacınız
olabilir. Pompe hastalığına sahip pek çok
kişi ve onlara bakım amacıyla yardımcı
olanlar için, en büyük zorluk, artan
biçimde yardıma ihtiyaç duymak ile
mümkün olduğunca özgür kalmayı istemek
arasında bir denge kurmaktır.
Karşılaşabileceğiniz en zor kararlardan bir
tanesi, tekerlekli sandalye kullanmaya ne
zaman başlayacağınıza karar vermektir.
Birkaç adım atmak için bütün enerjinizi
harcamanız gerektiği zamana kadar,
sevdiğiniz sosyal kontaklarınıza ve
aktivitelerinize devam etmek için çok az
enerjiniz olabilir. Bir tekerlekli sandalye,
mümkün olduğunca aktif kalmanızı
sağlayabilir.

‘nin parasal destiği ile

Pompe hastalığının diğer isimleri
Asit alfa-glukozidaz yetersizliği, asit maltaz yetersizliği (AMD), II.tür glikojen depolama bozukluğu (GSD), ve lizozomal alfa-glukozidaz
yetersizliği. Dünyanın farklı yerlerinde, Pompe hastalığı ‘pom-pey’, ‘pom-pu’, ya da ‘pom-pii’ şeklinde telaffuz edilebilmektedir.
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tavsiyeler işe yaramaz ise, ya da
çocuğunuz depresyon işaretleri
sergilemeye başlar ise, bir akıl sağlığı
uzmanına danışın. Ve ona mümkün
olduğunca çok yardım etmeye devam edin.

Çocuğumun, eskiden yapmayı
sevdiği pek çok aktiviteyi
yapmaya yönelik ilgisinin azaldığını
görüyorum. Onun aktif kalmasına nasıl
yardımcı olabilirim?
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İlk önce, çocuğunuzun ilgisinin
neden azaldığını bulmaya çalışın.
Eğer herhangi bir aktiviteyi
gerçekleştirmek için gücü yok ise, bu
durumun onun ihtiyaçlarına göre adapte
edilip edilemeyeceğini anlamaya çalışın.
Eğer, örneğin, bisiklete binmeyi seviyor
ise, tekerlekli sandalye kullanıcılar veya
belden aşağılarında güçsüzlük olan kişiler
için tasarlanmış olan bir bisiklet satın
alabilirsiniz. Ya da, kendisine, yüzmek,
bilgisayar oyunu oynamak, yemek
yapmak, bahçeyle uğraşmak ya da sanat
projelerine katılmak gibi, kısıtlı kas gücü
olan her çocuğun yapmayı sevebileceği
aktiviteler önerebilirsiniz. Eğer çocuğunuz
yalnız olduğunu düşünüyorsanız, internette
bir destek ağını ziyaret edip (En son
sayfada bulunan ‘Nerden daha fazla bilgi
alabilirim?’ kısmına bakınız), çocuğunuz
için bir rol modeli olabilecek ve Pompe
hastalığına saihp olan bir kişi bulmaya
çalışabilirsiniz. Bunun yanı sıra, genç
yetişkin bir komşunuzdan ya da aile
dostunuzdan, hafta bir kez onunla dışarıda
dolaşmasını isteyebilirsiniz. Eğer bu

Hangi ekipmanlar, Pompe
hastalığı ile yaşamayı
kolaylaştırabilir?
Spesifik ihtiyaçlarınız için doğru
ekipmanı seçmek, hayatınızı
kolaylaştırabilir. Bu aynı zamanda,
kendiniz için daha fazla şey yapmanızı da
sağlar. Aşağıda bulunan tablo, günlük
yaşamın bazı aktivitelerini ve sizin veya
çocuğunuzun daha bağımsız olmasına
yardımcı olabilecek bazı ekipmanları
listelemektedir. Fizyoterapistler ve
oküpasyonel terapistler genelde size
faydalı olacak tavsiyeler vereceklerdir.
Diğer kaynaklar için, son sayfada bulunan
‘Nereden daha fazla bilgi alabilirim?’
kısmına bakınız.
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Hayatınızı kolaylaştırabilecek ekipmanlar
Banyo yapmak, giyinmek ve kişisel bakım,
ve tuvalete gitmek
• Banyo oturağı ya da duş sandalyesi
• Tutmaçlı duş
• Kaldırıcı
• Yükseltilmiş tuvalet oturağı ya da
uyarlanmış tuvalet
• Bayanlar için tuvalet yastığı

Dolaşmak
• Katlanabilir baston
• Ayak sabitleyiciler
• Tekerlekli sandalye
• Scooter
• Uyarlanmış otomobil
Bu ekipman, yürüyüş için ekstra güç
sağlayarak ve zayıf kaslardan kaynaklanan
ağrıyı azaltarak insanların dolaşmasına
yardımcı olur. Elektrikli tekerlekli sandalyeler,
scooterlar, ve otomobiller, kullanıcılarının daha
bağımsız olmalarını sağlarlar.

Bu ekipman, kas güçsüzlüğüne sahip
kişilerin, lavaboya, tuvalete, duşa ve küvete
güvenli biçimde ulaşmasını sağlar. Aynı
zamanda, kullanıcıların mahremiyetini sağlar
ve bakıcıların yükünü azaltır.

İletişim kurmak ve bağımsız olmak
• Bilgisayar
• İnterkom sistemi
• Universal uzaktan kumanda

Oturma ve ayakta durma
• Yastık
• Oturma kabukları
• Ayakta durma sandalyesi

Bu cihazlar, Pompe hastalığına sahip kişilerin
(ve onlara bakım sağlayan kişilerin), dış dünya
ile iletişim halinde kalmalarını sağlar. Örneğin,
bu ekipmanlar, ışıkları açıp kapamalarını ve
evin kapısında ya diğer bir odasında olan biri
ile konuşmalarını kolaylaştırır.

Bu ekipman, uzun süre sert yüzeylerde ya da
bir tekerlekli sandalyede oturma sebebi ile
kaynaklanan basınçları azaltır. Aynı
zamanda, bir sandalyeden kalkmakta
zorlanan kişilere de yardımcı olur.
Uyumak
• Köpüklü döşeği olan hastane yatağı
Yatağı yukarı ve aşağı hareket ettiren
elektrikli kontroller, yatağa girip çıkmayı
kolaylaştırır. Köpüklü döşek, yatağın sebep
olduğu yaraları engeller.

Solunum desteğine yönelik ekipmanlar, ‘Solunum Problemleri’ başlıklı broşürde tarif edilmiştir. Nerede yaşadığınıza
bağlı olarak, bu ekipmanların maliyetini karşılamak amacıyla, devlet kaynaklarından, sağlık sigortalarından, sosyal
hizmet kurumlarından, veya bağımsız yaşam merkezlerinden yardım alabilirsiniz. Kısıtlı miktarda finansal destek, hasta
grupları tarafından ya da ciddi hastalıklara ya da özürlere sahip kişiler için mevcut olan fonlar tarafından sağlanabilir.
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kurumlarına ve sosyal hizmet kurumlarına
ulaşınız. Fiziksel yetenekleriniz değiştikçe,
destek için diğer insanlara bağımlı olmaya
başlayabilirsiniz. Yardım almayı kabul
etmek- ya da yardıma ihtiyacınız olduğu
zaman yardım istemek - yaşamı çok daha
kolaylaştırabilir. Pompe hastalığına sahip
diğer insanların desteğini ve önerilerini
almak da, size yardımcı olabilir. Bu kişiler
aynı zamanda, size ev, okul ve iş ile ilgili
bazı konuları nasıl halledebileceğiniz
konusunda yaratıcı tavsiyeler verebilirler.
İlgilerinize ve hobilerinize devam etmek
de, olumlu bir tavrı muhafaza etmenize
yardımcı olacaktır.

Geleceğe hazırlanmak için başka
neler yapabilirim?

V

Değişen ihtiyaçlar için planlama
yapmak, mümkün olduğunca iyi
yaşamanıza yardımcı olacaktır. Örneğin,
Pompe hastalığına sahip ufak bir çocuğa
bakıyorsanız, okulunda başarılı olması
için, çocuğun okulu ile bir planlama
yapabilirsiniz. Eğer Pompe hastalığına
sahip bir yetişkinseniz, iş vereninizden
sizin işinizde bazı değişiklikler yapmasını
isteyebilirsiniz, böylece, işinize devam
edebilirsiniz. Haklarınızı ve alabileceğeiniz
yardımları öğrenmek için, devlet
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Nereden daha fazla bilgi alabilirim?
Aşağıda belirtilen gruplar, değişen ihtiyaçlarınıza yönelik hazırlık yapmanıza yardımcı
olabilecek, tavsiye ve bilgi verebilecektir
Kas hastalikları Derneği websitesinde www.kashastaliklari.org.tr kas rahatsizliklari ile ilgili tüm
bilgilere ulasabilirsiniz.
Uluslar arası Pompe Birliği (IPA) web sitesi (www.worldpompe.org), ihtiyacı olan çocuklara yönelik
tüm dünyadaki finansal destek kaynaklarının bir listesini içermektedir. Bu web sitesi aynı zamanda, tüm
dünyadaki IPA grupları için kontakları da listelemektedir. Ülkenizdeki kontak, sizi diğer finansal
kaynklara yönlendirebilir ya da, çocuğunuz için bir Pompe rol modeli bulmanıza yardımcı olabilir.
Aynı zamanda, GSDnet gibi bir internet topluluğu sayesinde de bir Pompe rol modeli bulabilirsiniz. Bu
elektronik posta listesine, ABD’de Glikojen Depolama Hastalığı Birliği (AGSD), İngiltere’de ise İngiltere
Glikojen Depolama Hastalığı Birliği aracılığı ile erişilebilmektedir. Üye olmak için, www.agsdus.org ya
da www.pompe.org.uk/agsdnet.html adresini ziyaret ediniz.
AGSD’nin İngiltere’de bulunan Pompe Grubu, her yıl düzenlenen AGSD konferansında Pompe hastalığı
üzerine bir sunum yapmaktadır. Grup aynı zamanda, hastalar, ebeveynler ve hekimlere yönelik olan bir
haber mektubu olan Pompe Bültenini ve Pompe hastalığı ile yaşamaya adapte olmaya çalışan çocukların
ve yetişkinlerin profillerini içeren Pompe Güncellemelerini yayımlamaktadır. Daha fazla bilgi için,
www.pompe.org.uk adresini ziyaret ediniz.
Abledata (www.abledata.com), tüm dünyadaki adaptif ekipmanlar hakkında bilgi sağlayan mükemmel
bir kaynaktır.

Bu yayın, söz konusu hastalık ile ilgili genel bilgi vermek amacı ile tasarlanmıştır. Uluslar arası Pompe Birliği tarafından kamu hizmeti
olarak dağıtılmaktadır ve Uluslar arası Pompe Birliği, meidkal veya diğer hizmetler vermek amacında olmadığının bilincindedir. Tıp
sürekli değişmekte olan bir bilimdir. İnsan hatası ve uygulamadaki değişiklikler, böylesi karmaşık materyallerin tam doğruluğunu
kesinleştirmeyi imkansız kılmaktadır. Bu bilgilerin diğer bilgi kaynakları ile, özellikle hastanın kendi hekimi ile, konfirme edilmesi
gerekmektedir.
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