PsAer-IgY protokół dla Mukoviszidose Institut gGmbH (sponsor)
Nr EudraCT: 2011-000801-39

Informacje dla Pacjenta – dzieci w wieku 5–10 lat

Lotti choruje na mukowiscydozę i żeby być
zdrowa, musi uważać na wiele rzeczy.

Czasami jednak zaczyna coraz bardziej
kaszleć i czuje się zmęczona i chora.

Często powodem są bakterie, które
zamieszkują w jej płucach.

Bakterie Pseudomonas to rodzina bardzo
złośliwych bakterii.

Chcemy utrudnić tym bakteriom dostanie się
do płuc Lotti, tak bardzo jak tylko się da.

Dlatego opracowaliśmy lekarstwo, które
można uzyskać z kurzych jajek. Najpierw
jednak to lekarstwo musi zostać przebadane.

Lotti wraz ze swoimi rodzicami zdecydowała, że spróbuje leczenia lekarstwem. Żeby to
zrobić weźmie udział w badaniu. Lekarz, który leczy mukowiscydozę Lotti najpierw bardzo
szczegółowo wyjaśnił Lotti i jej rodzicom, na czym dokładnie będzie polegać badanie i zbadał
Lotti, żeby zobaczyć czy może wziąć udział w badaniu.
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Lotti dostała płyn, którym codziennie po myciu Lotti nie może nic jeść ani pić do rana, tak
zębów płucze gardło, a potem go połyka.
żeby płyn mógł jak najdłużej działać w jej
gardle.

Lotti będzie stosować lek tak długo, aż
bakteriom Pseudomonas uda się niestety
dostać znowu do jej płuc. Badanie nie będzie
trwało jednak dłużej niż dwa lata.

Co jeszcze Lotti będzie musiała robić w
badaniu?
Jak zwykle, co trzy miesiące będzie
przychodzić do swojej poradni leczenia
mukowiscydozy.

Lotti jest badana w poradni. Zbada działanie
swoich płuc, a ktoś pobierze próbkę jej śliny,
wymazu z gardła lub wydzieliny z krtani. Raz
w roku trzeba będzie także pobrać od niej
odrobinę krwi.

Lotti musi także wypełniać razem z rodzicami
dzienniczek. Lotii musi codziennie zapisywać
w dzienniczku czy płukała gardło płynem i jak
się czuje.
Rysunki: Josi B.

Czy ty też chciałbyś/chciałabyś dołączyć do badania?
Pomogłoby to nam sprawdzić jak utrudnić bakteriom wywoływanie chorób u ciebie i innych
dzieci.
Razem z rodzicami zdecyduj, czy ty też chcesz dołączyć do badania. Jeśli masz jakieś
pytania, Twój lekarz lub pielęgniarka prowadząca badanie, chętnie na nie odpowiedzą.
Możesz też oczywiście porozmawiać z rodzicami.
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