
Topuktan kan alma 
testinden sonra ekstra 
muayene  
Bu bilgi kimler içindir? 

Doğumundan sonra birinci haftada çocuğunuza topuktan kan 
alma testi yapılmıştır. Test çerçevesinde biraz kan alınmıştır. Bu 
kan çok ender rastlanan bazı ciddi hastalıklar yönünden 
incelenmiştir. 
Muayene sonucuna göre çocuğunuzda muhtemelen doğuştan bir 
hastalık olabilir.  Bu sonuç henüz kesin değildir. Bunun için önce 
daha ileri tetkik gereklidir. Bu ileri tetkik hastanede yapılacaktır. 
Söz konusu tetkik yapıldıktan sonra durum kesin olarak ortaya 
çıkacaktır. Çocuğunuzda her hangi bir hastalık olmayabilir de. 
Şayet çocuğunuzda hastalık olduğu anlaşılırsa, örneğin ilaç 
tedavisi ya da diyet ile iyi bir tedavi olanağı vardır. 

Hastanede tetkik 

Ekstra tetkik için çocuğunuzla birlikte hastaneye gitmeniz gerekir. 
Çocuğunuz hastanede gerekli şekilde iyi muayene edilir. Ek tetkik 
için çocuğunuzdan yeniden kan alınır. Tetkik sonucunu ne zaman 
alacağınızı hastanede duyarsınız. Çocuğunuzun bir süre hastanede 
kalması gerekebilir.

Sonuç

Ekstra tetkikte iki sonuç çıkabilir: çocuğunuzda araştırılan 
hastalıklar yoktur ya da çocuğunuzda doğuştan bir hastalık vardır.  

1  Çocuğunuzda araştırılan hastalıklar yoktur
Ekstra tetkik neticesinde çocuğunuzda araştırılan hastalıkların 
olmadığı anlaşılabilir. Topuktan kan alma testine göre hastalık 
olma ihtimali olmasına rağmen böyle bir sonuç çıkabilir. Böyle bir 
durum bazen olabilir ve bunun çeşitli nedenleri vardır. Anne-baba 
olarak bu durum sizin için kafa karıştırıcı olabilir. Çocuğunuz 
hastanede gerekli şekilde iyi muayene edilir. Çocuğunuzun sağlığı 
hakkında bir şüpheniz varsa,  aile hekiminizle irtibat kurunuz.   

2  Çocuğunuzda doğuştan bir hastalık var
Ekstra tetkik neticesinde çocuğunuzda araştırılan hastalıkların 
olmadığı anlaşılabilir. Çocuk hastalıkları hekimi hastalığın ne 
olduğunu size izah edecek. Hekim aynı zamanda ne tür tedavi 
olanaklarının olduğunu da size anlatacak. Topuktan kan alma ile 
araştırılan tüm hastalıklar iyileştirilemezler ama,  örneğin ilaç 
tedavisi ya da diyetle tedavi edilebilirler. Çocuk hastalıkları hekimi 
hastalık hakkında size bilgi verecek. Görüşme esnasında elbette ki 
tüm sorularınızı uzman hekime sorabilirsiniz. 

Anne-babalar için genel bilgi

Yenidoğan çocuklarda topuktan kan alma taraması çerçevesinde bilgi 
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Hastanedeki tetkik için bazı öneriler 

•	 Sorularınızı önceden bir yere yazınız. Bu durum, Çocuk hastalık-
ları hekimi ile yapacağınız görüşme esnasında istediğiniz tüm 
bilgileri almanızda size yardımcı olabilir.

•	 Her halükarda hangi sorular için bir yanıt almak istediğinizi 
düşününüz.

 - Teşhis nedir?
 - Hangi tedavi mümkündür?
 - Beklentiler nelerdir?
 - Nelere dikkat etmeliyim?
 - Ben şahsen ne yapabilirim?
•	 Belirgin bir açıklama isteyiniz; size verilen bilgiyi iyi anlamanız 

önemlidir.
•	 İki kişi bir kişiden daha fazla duyar. Bu nedenle eşinizle ya da 

güvendiğiniz bir kişiyle birlikte hastaneye gidiniz.

Başka sorularınız var mı?

•	 Daha geniş bilgi için RIVM kurumunun internet sayfasına 
bakınız: www.rivm.nl/hielprik 

•	 Sorularınızı aile hekiminize ya da hastanedeki doktora 
sorabilirsiniz. 

Bu bir RIVM (Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü) 
yayınıdır:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu 
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

www.rivm.nl
www.rivm.nl/hielprik

Halk Taraması Merkezi

RIVM kurumu bu bilgilendirme broşürünün yayını sağlıyor. Bu bilgi 
broşürü PNHS kurumunun Uzmanlığı Geliştirme Komisyonu üyeleriyle 
birlikte düzenlenmiştir. RIVM kurumu bilgilerin aktüel, kolay erişilebilir, 
doğru ve eksiksiz olması için mümkün olan tüm özeni gösteriyor.  
Bu bilgi broşürün içeriğine dayanılarak hiçbir hak talep edilemez. 

© RIVM, Ocak  2012

Çocuğunuzun verilerine ne yapılıyor?

Hollanda’da ileri tetkik için Çocuk hastalıkları hekimine havale 
edilen çocukların verileri “TNO Kwaliteit van Leven (TNO-KvL)” 
isimli kurumda toplanır. Topuktan kan alma testinin sonuçları ve 
Çocuk hastalıkları hekimi muayenesinin sonuçlarının kayıtları 
tutulur. 
1 Kasım 2011 tarihinden itibaren hastalıklı çocukların verileri aynı 
zamanda “Neorah” sisteminde de kaydedilir. Bu sistemde, 
RIVM-RCP kurumunun tıbbi danışmanları ile çocuğu tedavi eden 
Çocuk hastalıkları hekimi arasında dijital veri değiş tokuşu yapılır. 
Çocuğunuzun verilerinin “Neorah” sistemine kaydedilmesini 
istemiyorsanız, itirazınızı Çocuk hastalıkları hekimine 
bildirebilirsiniz.
Çocuğunuzun verilerinin kaydı hakkında daha geniş bilgi edinmek 
için şu internet sayfasına bakabilirsiniz: www.rivm.nl/hielprik 

Halk taramasını şu logodan tanıyabilirsiniz:

http://www.rivm.nl/hielprik

