
 

 

Cisztás fibrózis tájékoztató 

 
A jelen tájékoztatóban található általános információk mellett a leírt tünetek és kezelési 

módszerek nem kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen konzultáljon 

orvosával! A betegtájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük 

kövesse kezelőorvosa utasításait! 

Fontos, hogy a CF beteg megértse: a cisztás fibrózist, mint betegséget, az orvoslás jelenlegi 

állása szerint soha nem fogja tudni elhagyni, azonban a kezelések pontos betartásával és az 

egészséges életmóddal, valamint pozitív hozzáállással sokban megkönnyítheti életét. 

Fontos, hogy a CF beteg megértse: a cisztás fibrózist, mint betegséget, az orvoslás jelenlegi 

állása szerint soha nem fogja tudni elhagyni, azonban a kezelések pontos betartásával és az 

egészséges életmóddal, valamint pozitív hozzáállással sokban megkönnyítheti életét. Az 

orvossal fenntartott állandó kapcsolat és a terápia, az utasítások pontos betartása drasztikus 

mértékű pozitív irányú változásokat hozhat egy beteg életében. Bármennyire is fárasztó 

feladat ezzel élni, a napi rutin kialakítása után mindez könnyebbé válik és a fáradságos munka 

meghozza gyümölcsét. Ha Ön, vagy hozzátartozója is ebben a betegségben szenved, fontos 

szem előtt tartania, hogy nincs egyedül. Ma már számos fórum és közösségi csoport is 

foglalkozik ezzel a témával, ahol a hasonló helyzetű emberek mellett újabb tanácsokat, 

támogatást is lelhetnek. A tájékoztató végén és az interneten több ilyen csoportot is találhat. 

A cisztás fibrózisról 

Mi az a cisztás fibrózis? 

A cisztás fibrózis az egyik leggyakoribb örökletes genetikai betegség, Európában minden 25. 

ember hordoz valamilyen ilyen jellegű mutációt.  

A betegség változatos tünetekkel jelentkezik és több különböző szervet is érinthet, egészen 

az enyhe formától a súlyos tünetekig befolyásolhatja a szervezet működését. A betegség 

hatására a szervezet mirigyei a normálistól eltérően sokkal sűrűbb váladékot termelnek, ami 

emésztési problémákhoz, légúti panaszokhoz, a légutak fertőzéséhez, a hasnyálmirigy 

korlátozott működéséhez, férfi meddőséghez és számos egyéb problémához is vezethet. A 

betegek egy részében a légzőrendszeri tünetek erősebbek, másoknál az emésztőrendszeriek. 

Minden beteg más. A CF betegek idegrendszeri és pszichés fejlődése nem tér el az 

egészségesekhez képest. A betegség ma még teljesen nem gyógyítható. 

A cisztás fibrózis – más néven mucoviscidos – a sűrű nyák hatására göbösen (cisztásan) 

megnagyobbodott mirigyekről kapta a nevét. A génkárosodás miatt ugyanis a mirigyekbe nem, 

vagy alig jut át a kloridion és a víz, ami a képződött váladékot besűrűsíti és megakadályozza 

annak kiürülését a szervezetből, ezzel elzáródást, kvázi ”dugót” képezve. Ebben a folyamatban 

mind a légző-, mind az emésztőszervi nyálkahártya érintett, ami a kritikus tünetekért is felelős 

lehet. Világszerte a betegséget 65 rózsaként is emlegetik, ami egy kanadai kórházban kezelt 



 

 

kisgyerekek miatt terjedt el. Mivel a kicsik nem tudták kimondani a betegség angol nevét 

(cystic fibrosis, ejtsd: sɪstɪk faɪbroʊsɪs), helyette a sixty-five roses (65 rózsa) kifejezést 

használták. 

A cisztás fibrózis kialakulása 

Ez egy olyan genetikai rendellenesség, amely testi kromoszómához kötött, ezért férfiakban és 

nőkben egyaránt kialakulhat. Egy öröklődő, egész életre szóló, veleszületett kór, ami 

eredeténél fogva nem fertőz.  

A CISZTÁS FIBRÓZIS KIALAKULÁSA MIATT SENKI SEM HIBÁZTATHATÓ. 

Európában ez a leggyakoribb genetikai betegség, minden 25. ember hordoz valamilyen CF 

mutációt. A CF azokban az utódokban alakul ki, akik mindkét szülőjüktől egy-egy ugyanolyan 

hibás CF gént örököltek. Minden ember két CFTR génnel rendelkezik, egyiket az egyik szülőtől, 

másikat a másiktól örököltük. Azok a személyek, akiknek csak egy hibás CF génjük van, az 

úgynevezett „hordozók”, ők teljesen egészségesek. 

CF-es gyermek akkor születhet, ha mindkét szülő ugyanolyan hibás CF gént „hordoz” és a 

gyermek mindkét szülőjétől ezeket örökli. Az öröklődésnek ezt a módját nevezik 

„autoszomális recesszív” öröklésmenetnek. 

Ha CF-es a gyermekünk… 

Fontos, hogy a szülő megértse, nem ő a hibás azért, mert CF beteg gyermeke született. 

Természetes dolog lehet akár emiatt kezdetben dühöt, vagy csalódottságot érezni, de nem 

szabad, hogy hosszú távon bűntudat vagy szégyenérzet alakuljon ki, ez megkeseríti mind a 

szülő, mind a gyermek életét és megnehezíti a betegség elfogadását. MINDANNYIAN 

HORDOZUNK HIBÁS GÉNEKET. 

Ha a diagnózis már bizonyossá vált, nagyon fontos, hogy a szülő elfogadja: gyermeke CF 

beteg. Minél hamarabb megtanul a beteg gyermek és a szülő együtt élni a betegséggel, annál 

hamarabb el tudják azt fogadni és annál kevesebb idő vész el a hatékony kezelés 

megkezdéséig. Ma már különböző antibiotikumok, enzimek, gyógyszerek, ill. nem gyógyszeres 

kezelési lehetőségek segítenek abban, hogy a cisztás fibrózisban szenvedő betegek életét 

jelentősen meghosszabbítva megfelelő életvitelt, életminőséget biztosíthassanak. Nagyon 

fontos, hogy a diagnózis felállítása után a gyermek kezelése mihamarabb – a kezelőorvos 

utasítását maximálisan betartva – elkezdődjön, és hogy a kezelési folyamat alatt is pozitívan 

álljunk a betegségben érintett gyermekhez. 

A betegség tünetei 

A CF hatására a szervezet mirigyváladékának megváltozik az összetétele, ez a jelenség a 

szervezet egész működésére kihatással van. A tünetek súlyossága és az érintett 

szervrendszerek köre egyénenként változó, leggyakrabban a tüdő, a hasnyálmirigy, a belek és 

a reproduktív szervek vannak kitéve a kórnak. Az alább felsorolt tünetek mellett még számos 

egyéb jelentkezhet, fontos, hogy minden, eddig nem tapasztalt tünetről mindig számoljon be 

kezelőorvosának! 

 



 

 

Mi történik a tüdőben?  

Az egészséges emberekéhez képest a CF betegekben a tüdő által termelt váladék jóval sűrűbb, 

nyúlósabb. Ez a sűrű váladék rátapad a tüdő belső felszínére és elzárja a levegő útját, főleg az 

apróbb légutakban. Ha a váladék pang a tüdőben, nem csak a légutacskák tömődnek el, hanem 

az kiváló táptalajul is szolgálhat különböző baktériumok számára. Emiatt rendkívül fontos a 

légutak tisztántartása: fizioterápia és gyógyszeres kezelés segítségével. 

A sűrű nyák folyamatosan csökkenti az aktív légzőfelületet, aminek következtében romlik a 

gázcsere: a vérben az oxigénszintje csökken, a szén-dioxid szintje emelkedik. Közel 40 féle 

baktérium is jelen lehet egy CF-es beteg tüdejében, amelyből néhány kifejezetten veszélyes, 

igazi kórokozó. Az ezen baktériumok által okozott gyulladásos folyamatok még tovább 

csökkentik, csökkenthetik az amúgy is kisebb légzőfelülettel bíró tüdő légzőfunkcióját. Ezek 

közé a baktériumok, kórokozók közé tartoznak, a teljesség igénye nélkül: a Staphylococus 

aureus (sztafilokokkusz aureus), Haemophilus infulenzae (hemofilusz), és a Pseudomonas 

aeruginosa (Pszeuodomász euroginoza). Ezek, ill. más baktériumok, kórokozók 

kolonizálódhatnak a szervezeten, így a légutakon belül is. 

Joggal merül fel a kérdés, hogy mi a kolonizáció és mi a fertőzés közötti különbség? 

Kolonizáció az, amikor a baktérium tartósan a szervezetben van, ott megtelepszik és 

szaporodik. Ez nem feltétlenül okoz megbetegedést és nem feltétlenül érez tüneteket a CF-es 

beteg. Azonban ilyenkor másokat fertőzhet, annak ellenére is, hogy nem érzi magát betegnek 

(hordozó állapot). A fertőzés (infekció) azonban már az, amikor a szervezetben lévő kórokozó 

megbetegít, olyan tüneteket és általános jeleket mutat, mint például láz, rossz közérzet, ill. az 

adott szervre, szervrendszerre jellemző, már specifikus tünetek (szimptómák) is megjelennek: 

pl: köhögés, köpet mennyiségének növekedése, színének változása. Ezen általános 

állapotrosszabbodást nevezzük általában exacerbációnak, a betegség fellángolásának. 

A baktériumok kimutatására alkalmas és nagyon fontos eljárás a kezelőorvos által javasolt 

köpet-, ill. garattenyésztés, melynek ismeretében és alapján a kezelőorvos a a legmegfelelőbb 

(nagyobb dózisú, hosszabb ideig tartó) antimikrobás, antibiotikumos kezelést indíthatja el, 

persze csak szükség esetén. Nagyon fontos, hogy a kezelőorvos utasításait tökéletesen 

betartva, a megfelelő adagban és ideig alkalmazza (szedje/inhalálja) az elrendelt 

antibiotikumot. Ez az antibiotikumos kezelés hivatott segíteni a légzőfunkció javítását a 

baktériumok által okozott gyulladásos folyamatok csökkentésével, megszüntetésével. A tüdő 

légzőfunkciójának csökkenése, romlása végső soron a napi fizikai/szellemi aktivitás 

csökkenéséhez vezethetnek, és gyorsan kimeríthetik a szervezet kompenzáló 

mechanizmusait (szaporább, erőteljesebb légzési és keringési aktivitás). A betegeknél 

gyakran észlelni „dobverőujjakat”. Az állandósuló légúti betegségek végső soron a 

tüdőszövetet is képesek károsítani, fulladásos tünetek kialakulását, annak állandósulását 

okozva. 

Mi történik az emésztőrendszerben? 

A hasnyálmirigy a táplálék megemésztésében résztvevő fontos szervünk. Többféle anyagot, 

köztük emésztőenzimeket termel. Az emésztőenzimek segítségével lebontott tápanyag a 

bélben szívódik fel. CF-es betegekben a hasnyálmirigy működése is zavart szenvedhet, mert a 

hasnyálmirigyben is, a tüdőhöz hasonlóan, a kis mirigyek, valamint kivezetőjárataik a 



 

 

besűrűsödött váladék miatt elzáródhatnak, így az emésztőenzimek nem jutnak el a 

táplálékhoz, ezért az nem tud megemésztődni. Az emésztetlen táplálék nem szívódik fel – 

nem hasznosul –, hanem a bélcsatornán áthaladva széklet formájában kiürül a szervezetből. 

A hasnyálmirigy tehát a táplálék hasznosításában, ezáltal a fejlődésben, növekedésben és a 

szervezet egészségének fenntartásában vesz részt. Fontos közvetett szerepe van az 

úgynevezett zsírban oldódó vitaminok felszívódásában is (A, D, E, K-vitaminok). 

CF-es betegek esetében ez a funkció károsodik. A nem megfelelően kezelt CF beteg széklete 

nagy mennyiségű és bűzös lehet a benne lévő emésztetlen tápláléktól. (Nehezen eltávolítható) 

olajcseppek láthatók benne, színe gyakran világosabb a normálisnál. A CF beteg hasa puffadt, 

emiatt fájhat, kellemetlen hasi panaszokat okozhat. A széklet gyakran lágy és a hasmenés 

sem ritka. Ez a bélcsatornában felhalmozódó nagy mennyiségű emésztetlen táplálék 

következménye. Előfordulhat az is, hogy a béltartalom nagyon besűrűsödik, az a belek 

elzáródását, ill. a bélműködés következményes leállását okozhatja, kifejezett hasi panaszokat, 

fájdalmat okozva Ezt nevezik ileusznak, magyarul bélelzáródásnak. A széklet állapotát 

célszerű a mellékelt naplóban vezetni. 

Mi történik izzadáskor? 

A verejték besűrűsödése miatt a bőrben lévő mirigynyílások körül – vagy akár távolabb is – 

gyakrabban alakulhatnak ki gyulladások, bőrszárazság. Az átlagosnál nagyobb testfelszínen 

keresztül jelentős mennyiségű só távozhat a szervezetből, a verejték ez által az átlagosnál 

sokkal nagyobb sótartalmú, amit aktív mozgásnál pótolni is kell. Gyakori, hogy a szülők 

legelőször ezt a tünetet veszik észre, amikor megpuszilják gyermeküket. Előfordulhat az is, 

hogy a bőr felszínén fehéres színű sókristályok jelennek meg. A verejték sótartalmának 

meghatározására használatos vizsgálat neve a „verejték teszt”, ezt a diagnózis 

alátámasztására is használják. Ellentétben az egészséges táplálkozással, ahol a mérsékelni 

kell a só bevitelt, a CF esetében annak pont fokozott bevitelére van szükség: főleg kánikulában, 

láz, és egyéb, erőteljesebb izzadást kiváltó körülmények esetén. Az ajánlott só pótlás 1 éves 

kor alatt 500 mg/nap, 1-7 éves korig 1 g/nap és 7 év felett 2-4 g/nap. 

2015. szeptemberétől a gyermekek intézményi étkezésében fontos szempont az 

egészségesebb alapanyagok mellett a csökkentebb sóbevitel is. Ennek ellenére a CF-es 

gyermek esetén érdemes az adott intézménnyel (óvoda, iskola), felelős pedagógussal 

egyeztetni, hogy a cisztás fibrózis miatt a CF-es gyermeknek engedélyezzék az ételek sózását, 

a sópótlást. Ez történhet saját, vagy az intézmény által biztosított, akár névre szóló sószóró 

alkalmazásával. 

Mi történik a termékenységgel? 

A betegségben szenvedő férfiak 98%-a meddő, ez azonban nem feltétlenül párosul a CF 

klasszikus, egyéb tüneteivel. A mutáció (mindkét szülőtől örökölt hibás CF gén) miatt a 

fiúgyermekek gyakran ondóvezeték nélkül születnek, ami által az ejakulátum nem tartalmaz 

spermiumokat. Tekintettel arra, hogy nem a spermiumok termelése, hanem annak csak a 

kiürülése szenved ez esetben zavart, az érintett párok sikeresen vehetnek részt 

lombikprogramban. A nőknél a teherbeesés az átlagosnál nehezebb a sűrű méhnyakváladék 

miatt, de nem lehetetlen. Részletesebb tájékoztatásért forduljon bizalommal orvosához! 



 

 

Mikor gyanakodjunk cisztás fibrózisra? 

A betegség első tünetei leggyakrabban csecsemő vagy kisgyermekkorban, az első két év 

során jelentkeznek, azonban az esetek 4%-ban csak felnőttkorban diagnosztizálják a 

betegséget. 

A CF árulkodó jelei a következők lehetnek:  

- Verejték nagyon magas sótartalma  

- Gyakori köhögés, sűrű felköhögött váladék  

- Gyakori tüdőgyulladás, illetve a tüdő megbetegedései  

- Alacsony testmagasság 

- Súlyvesztés jó étvágy ellenére  

- Emésztési panaszok  

- Újszülöttkori bélelzáródás, bélműködés leállás  

- Férfi meddőség 

A betegség kezelése 

A BETEGSÉG KEZELÉSÉNÉL ELENGEDHETETLEN A MINDENNAPOS, FOLYAMATOS TERÁPIA. 

Ez két részből áll; a gyógyszeres kezelésből és a gyógytornából. Ezeket kiegészíti a rendszeres 

orvosi kontroll – kisebbeknél havonta, nagyobbaknál maximum 3 havonta ajánlott –, a 

testmozgás és az előírt táplálkozás betartása. Ezek együttes, mindennapos rutinszerű 

használata növelheti az élettartam hosszát, az életminőséget, ill. csökkentheti a kórházban 

töltött napok számát. A CF betegség azonnal visszajelez! Napok, de akár órák alatt is nagy 

változás mutatkozhat pl. a fertőzések terén: mind a rosszabbodás, mind a javulás oldalán. 

A tüdő kezelése 

Egész élet során alkalmazandó fizioterápia  

 

A fizioterápiát az orvos vagy a gyógytornász írja elő és műveletek és/vagy gyakorlatok 

sorozatából áll. A folyamatos odafigyelés, az egyén állapotától függően akár napi háromszori, 

egy-két órás fizioterápia komoly erőfeszítést követel mind a CF-ben érintettől, mind a családtól 

vagy az őt támogató emberektől. A fizioterápiát már a diagnózis felállításakor haladéktalanul 

meg kell kezdeni. A kezelés ideje alatt akár már csak 1-2 nap kihagyás is felboríthatja az addig 

tapasztalt egészségi állapotot. Az elvégzendő fizioterápiás gyakorlatok az orvos vagy 

fizioterapeuta tanácsai alapján időről időre változhatnak. A ráfordított idő a beteg általános, 

de főleg tüdejének állapotától függ. Fontos, hogy minél pontosabban kövessük az orvos vagy 

fizioterapeuta utasításait – HA NEM SIKERÜL EGY GYAKORLATOT ELSAJÁTÍTANI, KÉRJÜK 

MEG A SZAKEMBERT, HOGY ÚJRA MUTASSA MEG! A terápia lényege, hogy csökkentse a 

légzési problémákat, segítsen megtisztítani a légutakat a sűrű váladéktól, ezáltal megelőzze a 

hörgőkben lévő váladék felszaporodását. A gyakorlatok során erősödnek a légző izmok, javul 

a légzés hatékonysága és a mellkas mobilitása. Ezzel összhangban megnövekedik az 

állóképesség, a légzészavar általi tartáshibák korrekciója is megindul. 

Gyerekek esetében a szülőknek vagy gondozóknak, illetve a felnőtt betegnek önmagának 

tisztában kell lennie, hogy bár a fizioterápia gyakorta nyűgnek tűnhet, semmiképp sem szabad 



 

 

elhagyni a gyakorlatokat. Attól, hogy a gyermek fáradt, gyenge, vagy más okok miatt nincs 

kedve végrehajtani a gyakorlatokat, nem engedhetjük, hogy ő irányítson. A fizioterápia a 

gyermek érdekét szolgálja, így a két félnek, vagyis a gyermeknek és a szülőnek nagy 

önfegyelemmel kell együttműködnie. A napi rutin kialakítása nagyon fontos feladat, amit akár 

játékos formában is megvalósíthatunk. 

Inhaláció 

A CF betegeknél a légzés technikája rendkívül fontos. Nem csak a belégzésre, de a kilégzésre 

is figyelni kell, néha a túl erős belégzést egy szabályozó szeleppel kell segíteni. A PEP maszk 

használata segíti a légzést – belégzés során javítja a perifériás bejutást, kilégzés során pedig 

pozitív nyomást ad, aminek segítségével nem esnek össze a periférián lévő légutak, ide értve 

a léghólyagocskákat is és ezen eszköz használata a kilégző izomzatot is erősíti. A maszk egy 

inspirációs (belégzési)és egy exspirációs (kilégzési) csőből áll, ezek az egyirányú szelepek 

biztosítják a levegő ki-és beáramlását. A kilégzési ellenállás egy szűkített dugóval 

változtatható. A flutter (KS pipa) megakadályozza a légcsapdák kialakulását. A pipa alakú 

eszköz közepében egy golyó helyezkedik el, használatakor a beteg a fémgolyó súlyának 

ellenében végzi a kilégzést, pozitív kilégzési nyomást létrehozva ezzel. A pipa tartási szögétől 

függően változik a ki-és belégzési nyomás is, ami nagyobb mennyiségű és könnyebb 

váladékürítést tesz lehetővé. 

Váladékeltávolító eszközök használata  

A váladékeltávolítás előfeltétele, hogy az kellően oldott állapotban legyen. Ezt néha különböző, 

aeroszolos bejuttatási módot igénylő “oldószerekkel” tudjuk csak elérni. Az ezalatt használt 

eszközök működésének lényege, hogy a készülékek segítségével az oldószer olyan apró 

részecskékre porlasztódik, mely könnyen lejut a mélyebben fekvő, apróbb légutakig is, ott 

fejtve ki hatását. Az eszközök lehetnek ultrahangos párásítók, sűrített levegővel működő 

porlasztók és hajtógázás porlasztók, pumpák is. Fontos, hogy nem szabad ugyanazt a 

porlasztófejet használni az adott eszközöknél, ugyanis az egyik gyógyszer kiolthatja a másik 

hatását. Az eszközök rendszeres tisztítása, tisztántartása elengedhetetlen, mely szintén 

fontos szerepet játszik a fertőzések elkerülésében. Amennyiben a családban több cisztás 

fibrózisos beteg van (testvérek), nagyon fontos, hogy mindenki csak a saját eszközét 

használja. Érdemes tudni, hogy a váladékoldás, fizioterápia és egyéb inhalatív gyógyszerek 

egymást követő használata az alábbi sorrend szerint javasolt:  

1. hörgőtágító(k), azaz bronchodilatátor(ok)  

2. mellkasi fizioterápia  

3. egyéb inhalatív gyógyszerek (nyákoldók)  

4. antibiotikumos inhaláció.  

Ez a felsorolás és javaslat általános, ettől a kezelőorvosa eltérhet. Mindig tartsa be a 

kezelőorvosa által javasolt sorrendet! 

Köhögés  

A köhögés segít a tüdő kitisztításában, ennek segítségével tudunk megszabadulni az ott 

felgyülemlett váladéktól. Az elfojtott köhögés a váladék felszaporodásához vezet, ami növeli 

a fertőzés veszélyét az ott megtelepedő baktériumok miatt. Fontos, hogy CF-ben szenvedő 



 

 

beteg merjen köhögni, véletlenül sem szabad szégyenkeznie emiatt. Meg kell értetnünk a 

gyermekkel, hogy akár iskolában, közterületen vagy egyéb helyen tartózkodik, nem szabad 

elfojtania a köhögését, ugyanis ez létfontosságú a tüdő tisztán tartásához. Kezdetben a 

köhögés száraz, erős, szaggatott, később felszakadozóvá válik, mintha oldódna. A 

kisgyermekek hosszas, kínzó köhögés keretében igyekeznek megszabadulni a váladéktól, a 

nagyobbak reggelente szinte mindig köhögéssel kezdik a napot, ez azonban a nap végére 

enyhül, kivéve a fizikai megterhelés során. 

Köhögéskor fokozottan tartsa be a higiéniai szabályokat! Lehetőség szerint ne a tenyerét 

használja, hanem eldobható papír zsebkendőt! Ha nincs kéznél zsebkendő, akkor inkább a 

könyökhajlatba, ne a tenyérbe köhögjön! 

Oxigénpalack  

Ha a váladék ezek ellenére sem ürül ki rendesen, a beteg oxigénigénye megnő és házi 

oxigénpalackos megoldásra kényszerül. Ez ma már hazánkban mindenhol elérhető. 

Vigyázzunk, mert ha a páciens ettől jelentősen jobban érzi magát, akkor kötődhet is az 

eszközhöz, ami akkor jelent problémát, ha a betegség súlyossága nem teszi indokolttá annak 

használatát – segítsünk, hogy a páciens ne féljen elhagyni az oxigénpalackot, ne alakuljon ki 

hozzászokás, főleg a fulladástól aló félelem miatt. 

Sport  

A fizioterápia elsajátítása után következő lépésként nagyon fontos a sportolás, ami segít a 

légutak tisztításában is, ill. a test fittségének megőrzésében. A gyógyszerek mellett az életvitel 

még fontosabbá válik, azonban ez nem lehet helyettesítő eszköz, hanem csak kiegészítés. A 

rendszeres testmozgás fizikailag megerősíti a CF-est, amitől a légzése is erőteljesebbé válik 

és a közérzete is javul. Azok a sportok ajánlottak, amelyekben sokat kell mozogni, gyakori 

karhasználatra és mély levegővételre ösztönöznek, például a futball, röplabda, úszás, stb. Az 

edzés jelentőségét is mutatja, hogy ma már számos CF-es, akár féltüdővel rendelkező 

élsportolóval is találkozhatunk. 

Gyermekeknél a korai kötődést szülő és gyermek között elősegíti a babamasszázs, ami ősi 

hagyományokra épülő szeretetteljes szülői aktivitás. Ez enyhíti a hasfájási panaszokat, az 

emésztési görcsöket, az érzelmi stresszt, a fájdalmat, javítja az alvási szokásokat, a vér-és 

nyirokkeringést, a légző- és izomrendszer működését. Fokozza a gyermek ellenálló 

képességét a környezeti hatásokkal, a stresszel szemben. A masszázsról ma már interneten, 

könyvekben és gyakorlati csoportokban is tájékozódhat, ill. kérje ki a kezelőorvos javaslatát! 

Tüdőátültetés  

Egyes esetekben a tüdő transzplantáció (átültetés) lehet az utolsó megoldás. Egy havonként 

megtartott transzplantációs ülésen döntik el a szakemberek azt, hogy kiknél jöhet számításba 

a műtét, ill. hogy közülük melyik beteg alkalmas a műtétre. Ilyen beavatkozást a magyar 

betegeken leggyakrabban Bécsben végeznek el, de már van törekvés a tüdőátültetéses 

műtétek magyarországi megvalósítására. A páciensek a sikeres műtét utáni állapotukat úgy 

szokták jellemezni, mintha megnyílt volna előttük a világ. Mivel ez egy nagyon speciális 

beavatkozás, bővebb információért forduljon kezelőorvosához! 



 

 

Antibiotikumok  

Az antibiotikumok rendkívül fontosak a CF beteg egészségének megőrzésében, a fertőzések 

megelőzésében és leküzdésében, a beteg állapotának szinten tartásában (stabilizálásában). 

Az antibiotikumok a baktériumsejt szaporodását, illetve életfolyamatait eltérő 

mechanizmusokkal gátolják, ezáltal csökkentik és/vagy elpusztítják azon kórokozókat is, 

amelyek a beteg tüdejében megtelepednek és ezzel hozzájárulnak a CF-es betegek életének 

meghosszabbításához. Azonban érdemes tudni azt is, hogy az antibiotikumok válogatás 

nélkül minden, az adott antibiotikumra érzékeny baktériumot elpusztítanak, ill. legalább 

szaporodásukat, működésüket gátolják. Ezért azokat is megölik, amelyek a szervezet 

egészséges működéséhez szükségesek. Így pl. károsíthatják az emésztéshez szükséges 

bélbaktériumokat is, így ezek probiotkumokkal való pótlása szükséges lehet, főleg hosszabb 

antibiotikumkúrák esetén. Azok a baktériumok, amelyek túlélik az antibiotikum kúrát, védetté, 

azaz rezisztenssé válhatnak az adott antibiotikumra. Ezért nagyon fontos, hogy az 

antibiotikumot mindig az orvos által előírt gyakorisággal és ideig szedjük, hogy minél kevesebb 

rezisztens, vagyis ellenálló egyed maradjon a szervezetben.  

A jövő antibiotikumai már valószínűleg tudnak majd válogatni, hogy melyik baktériumot 

célozzák meg. Ígéretes kísérletek folynak olyan hatóanyaggal, amik a baktériumok 

természetes ellenségeinek, a bakteriofágoknak, a technikáját felhasználva célzottan csak a 

káros baktériumokat ölik meg. A kísérletek szerint erre az antibiotikumra nincs rezisztens 

törzs és hatásmechanizmusa szerint nem is lesz. 

Vannak olyan időszakok, amikor gyakran és hosszasan kell antibiotikumot alkalmazni. Ezek 

alapvetően szájon át szedhetők, de gyakorta szükséges őket közvetlenül (intravénásan) a 

véráramba juttatni, ami kórházi kezelések során érhető el. Egyes antibiotikumokat inhalálással 

is be lehet juttatni a szervezetbe. Ennek az előnye, hogy segít közvetlenül a tüdőben lévő 

fertőzés kezelésében, ugyanakkar csökkenti az adott antibiotikumos kezelés mellékhatásait. 

Védőoltások  

A védőoltások elengedhetetlenek a súlyosabb fertőzések elkerülésében, ezek segítségével 

sok veszélyes betegség előzhető meg. A légúti betegségek elleni vakcinák alkalmazása 

különösen fontos, ezek hiányában a CF-es beteg tüdejében súlyos, sokszor 

visszafordíthatatlan károsodások alakulhatnak ki. 

Enzimek  

Az emésztőenzimek segítenek a táplálék megemésztésében. Ez főleg gyermekkorban 

elengedhetetlen a megfelelő növekedéséhez, súlygyarapodásához, de felnőtt korban is 

nélkülözhetetlen az egyes életfolyamatokhoz. Az emésztő-enzimek szájon át bevihető 

kapszulák és tabletták segítségével pótolhatóak. Az enzimpótlás mértékét a beteg 

kezelőorvosa írja elő. A készítményt étkezés előtt vagy közben kell bevenni, de semmi esetre 

sem utána, ill. fontos az is, hogy az enzimpotló gyógyszert csak és kizárólag lenyelni szabad, 

azt szétrágni szigorúan tilos! 

Érdemes gyermekünkkel is megértetni, hogy az enzim készítményeket nem szabad szétrágni. 

Tanítsuk meg a gyermeket már kicsi (4-5 éves) korában a kapszula lenyelésére, ez kezdődhet 

akár játékosan is – főtt rizs (vagy borsó, lencse) lenyelésével a kedvenc ital segítségével. 



 

 

Fontos, és fokozott óvatosságot igényel, hogy ezen játék közben az adott ”segédeszközt”, 

vagyis pl. főtt rizst, lencsét, borsót, stb. a gyermek félre ne nyelje! Soha ne adjunk a 

gyermeknek ételt gyümölcs, gyümölcslé és víz kivételével anélkül, hogy előzőleg enzimet ne 

kapott volna. Erről adott esetben az iskolában is tájékoztassunk valakit, aki ellenőrzi a 

gyermeket. Ha elfelejtjük az enzimpótlást, a táplálék nem fog megemésztődni és felszívódni, 

hasi, székelési panaszokat okozva, valamint kihatva a testi fejlődésre, mindennapi aktivitásra, 

állapotra. 

Helyes táplálkozás  

A kezelés szerves részét képezi a tápanyagban és kalóriában gazdag táplálék, amely a 

szervezet tápanyagellátását a csökkent felszívódás mellett is biztosítja. 

A zsíroldékony vitaminok (A, D, E, K) gyakorta kapszulánként való biztosítása elengedhetetlen 

a helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás mellett. Semmilyen étel fogyasztása sem tilos, de a 

fehérjedús, zsírban, szénhidrátban, rostokban és kalóriában gazdag ételek ajánlatosabbak a 

betegek számára. A CF-es betegeknek 120-150%-kal több kalóriát kell bevinniük 

szervezetükbe, összehasonlítva egészséges társaikkal. Ezt azonban nem a cukros, lisztes 

ételekkel kell pótolni, hanem a természetes eredetű zsírokkal és olajokkal. 

A folyadékpótlás a CF betegeknél nagyon fontos, szervezetük ugyanis többet izzad és több 

sót is veszít, amit esetenként sótablettával kell pótolni. Gyermekeknél lehetőség nyílik 

szondatáplálásra is, ha nem képes a gyermek a megfelelő mennyiségű vagy minőségű étel/ital 

elfogyasztására. A helyes táplálkozás érdekében kövessük az orvos és a dietetikus tanácsát! 

Higénia  

A Cisztás fibrózis által érintett emberekkel való érintkezés a kereszt-fertőzés veszélyét 

hordozza magában. Bizonyos baktériumok, átterjedhetnek egyik betegről a másikra. Az ilyen 

baktériumok által való kolonizáció és/vagy megfertőződés a tüdőfunkciók csökkenéséhez 

vezethet. Ezáltal az olyan események látogatása során, ahol más Cisztás Fibrózisos betegek 

is jelen lehetnek, fontos bizonyos higiéniai irányelveket követni, hogy a kereszt-fertőzés 

lehetősége a lehető legkisebb legyen. A legtöbb ilyen óvintézkedés banálisan fog hangozni, de 

pont emiatt, mivel nem természetes, jobban oda kell rá figyelni. 

- Mindig el kell takarni az orrot és a szájat köhögés, vagy tüsszentés közben (ha 

lehetséges, akkor eldobható zsebkendővel). A kezeket rendszeresen és alaposan meg 

kell mosni és szárítani, vagy antibakteriális gélt kell használni, különösképpen miután 

a kezet a száj elé tettük, és/vagy WC-eszközöket használtunk.  

- A WC használata után javasolt a folyékony szappan és az eldobható papírtörlő 

használata a sima szappan, illetve a kézszárító helyett, amikor és ahol csak lehetséges. 

Mindig a lehető legszárazabbá kell tenni a kezet; lehetőség szerint saját mosdót 

használjunk!  

- Ha köpni kell, akkor ehhez az eldobható zsebkendők használata javasolt, használat 

után dobjuk bele a megfelelő szemetesbe (ne a vécébe)!  

- A kézfogásokat lehetőség szerint kerüljük! (A köszönésnek egyéb alternatív formája 

lehet akár egy gyengéd kar- vagy vállérintés is.)  

- A csók, vagy puszi adása nem javasolt.  



 

 

- Használati eszközöket, poharakat, üvegeket, stb.-t ne osszunk meg másokkal!  

- A büfékben az ételek mellé járó „merítő” jellegű kiegészítőket kerüljük!  

- Több napos utazás esetén a szobák megosztása nem javasolt.  

- A tusoló, vagy kád használata esetén a vizet hagyjuk folyni 2-3 percig, hogy a jelen lévő 

baktériumokat eltávolíthassuk. 

- Hordjunk antibakteriális kézfertőtlenítőt magunkkal mindig, és rendszeresen 

használjuk azt a legnagyobb szintű védelem érdekében. 

Megelőzés  

A betegség genetikai háttere lévén nem előzhető meg, azonban ma már elérhetőek olyan 

genetikai tesztek, amelyekkel megállapítható, hogy egy pár tagjai hordoznak-e cisztás 

fibrózisra hajlamos genetikai mutációt. Tekintve, hogy az emberek 4%-a ebbe a csoportba 

tartozik, fontos elvégezni gyermekvállalás előtt álló szülőknél a vérvizsgálatra alapuló szűrést. 

Ha a pár egyik tagja a teszt alapján nem hordozza a mutációt, akkor a gyermek – a ritka, nem 

vizsgált mutációk előfordulásától függően – nagy valószínűséggel egészséges lesz. Fontos a 

genetikai tanácsadás, ha már előfordult a rokonságban CF betegség, ugyanis a testvérekben 

való ismétlődési kockázat aránya 25%. Ezt nagy valószínűséggel ki lehet védeni idegen 

férfidonor spermáját használva mesterséges megtermékenyítéssel vagy örökbefogadással. 

Ma már elérhetőek fejlett méhen belüli diagnosztikus eljárások, amelyekkel ki lehet mutatni, 

ha a magzat beteg, ebben az esetben születéskorlátozás jöhet szóba. Ha beteg nő esik 

teherbe, az ismétlődési kockázat csupán 2%. 

Várható élettartam/életminőség  

Bár az orvoslás napjainkban egyre kiemelkedőbb eredményeket ér el a betegség kezelésének 

kutatásában, a CF napjainkig még nem gyógyítható. Számos központban folynak kísérletek 

újabb kezelési lehetőségekkel és vannak ígéretes eredmények is, többek között a génterápia 

területein, de jelenleg igazi áttörést jelentő gyakorlati megvalósulás még nem elérhető a 

mindennapi gyógyszeres ellátásban. 

Ellenben, a betegség a szakorvos által előírt rendszeres NEM GYÓGYSZERES ÉS 

GYÓGYSZERES KEZELÉSSEL jól karban tartható. Minden vitamin, enzim és nyomelem 

pótlására lehetőség nyílik, ami az életminőséget és a várható élettartamot jelentősen javítja. 

Az ilyen kórban szenvedők átlagos élettartama a tízes éveik végétől a harmincas éveik 

közepéig tehető. Vannak CF-es betegek 50-60 év felett is, amelyet nagyban befolyásol a 

betegek együttműködése is! A megfelelő terápiás kezelés következtében az élettartam 

jelentős mértékben meghosszabbítható. A CF-ES BETEG KÉPES TELJES ÉLETET ÉLNI. 

Fontos, hogy a szülő merje elengedni gyermekét, hagyja, hogy a saját lábára állhasson, tanulja 

meg az önállóságot, önellátást és a saját maga által végzett kezelését. Ne kösse túlságosan 

magához a gyermeket, járassa óvodába, iskolába, ami bár rizikós szakasz, de ma már a 

kórházban eltöltött napokat is igyekeznek hasznosítani a gondozók! A felnőtt gondozásba való 

átkerülés szintén egy nehezebb szakasz, a betegtől ugyanis nagyobb kontrollra van szükség, 

ki kell alakuljon benne a saját életéért érzett felelősségérzet. Ebben a szakaszban a 

kezeléseket illetően nincsenek nagy különbségek, inkább a megelőző eljárások kerülnek 

előtérbe. 



 

 

BÁR A FELNŐTT BETEGEK MÁR MEGTANULTÁK KEZELNI A BETEGSÉGÜKET, DE NEM 

BIZTOS, HOGY MINDENT JÓL TANÍTOTTAK MEG NEKIK. BIZONYOSODJUNK MEG ARRÓL, 

HOGY MINDENT HELYESEN ALKALMAZNAK, HALLGASSUNK ORVOSAINKRA ÉS 

ÁPOLÓINKRA. 

Hogyan éljünk teljes életet cisztás fibrózissal? 

Gyereknevelés 

A CF beteg gyermeket ösztönözni kell arra, hogy fokozatosan egyre önállóbb legyen, és arra 

kell nevelni, hogy felelősséget érezzen saját kezeléséért. Ez azonban csak fokozatosan 

történhet. A kezelés terhét soha ne hárítsuk teljesen a gyermekre. Főleg fiatal korban még nem 

alkalmas arra, hogy egyedül végezze, hogy annyi felelősséget érezzen, mint egy felnőtt. 

Felelősségtudatuk fokozatos kialakulását figyelemmel kell kísérni és folyamatosan segíteni. 

Az a legjobb, ha ösztönözzük, de nem erőltetjük, és nem zúdítjuk a gyermek nyakába a 

felelősséget saját sorsáért. A hatékony kezelés záloga a gyermekkel való jó együttműködés. 

A rokonok és barátok tájékoztatása a betegség meglétéről egy lehetőség, azonban a 

gyermekeknél nagyon fontos, hogy testvéreik tisztában legyenek ezzel. Értessük meg velük az 

adott körülményeket és tanítsuk meg őket, hogy a beteg gyermek, bár oda kell figyeljen a 

kezelésekre, ettől függetlenül ugyanolyan ember, mint ők. Sokszor az iskolában egy-egy tanár 

beavatása segíthet a gyermek és a szülő életén is. Kérjük meg, hogy figyelmével segítse, a 

gyermek rendszeresen gyógyszer szedését, állapotát, társaival való viszonyát, viselkedését 

(pl. Társai körében nem fojtsa el köhögését, megfelelő só- és folyadékpótlás, enzimpótlás, 

fizioterápia alkalmazása!) 

Iskola 

Az iskolába kerülés szintén egy nehezebb periódus lehet a CF-es gyermek életében, ugyanis 

ilyenkor a szülő kontrollja nagymértékben csökken, a gyermek felelőssége megnövekedik és 

az új környezet miatt mintegy kiszolgáltatott helyzetbe kerül. Sajnos napjainkban a tüdő 

tisztulását elősegítő köhögést betegségnek titulálhatják az intézményben és ez zavarhatja az 

iskolai órákat is. Az emésztési zavarok miatt kikéredzkedő tanulót fegyelmezetlennek, a testi 

gyengeségből adódó figyelemcsökkenést pedig lustaságnak értelmezhetik. A rossz lelki 

élmények visszahúzódóvá tehetik a gyermeket, aki a felnőttkort is nehezebben tudja így 

megélni.  

A TANÁROK BEVONÁSA ÉS ESETLEGESEN A BETEG ÁLLAPOTÁNAK A DIÁKTÁRSAKKAL 

VALÓ MEGÉRTETÉSE SEGÍT ENNEK ELKERÜLÉSÉBEN. A gyermeknek meg kell magyarázni, 

hogy nem kell szégyenkeznie állapota, vagy a köhögés miatt, ugyanis ez létfontosságú a tüdeje 

tisztán tartásában. Szintén, hogyha szükséges, keressünk olyan iskolát, ahol lehetőség nyílik 

gyógytornára akár az órák közti szünetekben is. A gyerek speciális étkezését vagy az iskolával 

együttműködve, vagy a szülő által elkészített étel segítségével kell biztosítani. Mivel itt a 

gyerkőcnek önállóan kell bevennie az enzimet, tájékoztassuk tanárát a kapszula szedésének 

szükségességéről és kérjük meg, hogy figyeljen oda erre! Emellett írassuk be őt egy számára 

alkalmas sportszakkörökre (ld. fentebb), próbáljuk meg elősegíteni a csoportba való 

beilleszkedését. Tanulmányi szempontból a CF-es betegtől ugyanolyan teljesítmény várható 

el, mint társaitól, azonban ne feledjük, hogy az ő esetében első az egészség, és csak azután 

következik a tanulmányi eredmény. Számos kórházi intézményben ma már pedagógiai oktatás 



 

 

is elérhető, ami a több hetes kezelések alatt át tudja venni az otthoni általános iskolák 

tanterveit, szerepét. Közép –és felsőfokú tanulmányokat folytató CF-es fiatalok 

szempontjából a szülőnek sokkal kisebb a felelőssége, addigra a napi rutin remélhetőleg 

kialakult, így a felnőttkor felé haladó már önmagáért érez felelősséget. Itt hasonló dolgokra 

kell odafigyelni, mint az általános iskolákban, azonban a beteg eldöntheti, hogy kit és milyen 

mértékben avat be a betegségébe. A nagyobb rizikót inkább a szociális élettel járó kockázatok 

hordozzák. 

Költségek  

A kezelés költsége rendkívül drága, aminek egy részét Magyarországon a 

társadalombiztosítás állja. Ahol ez nem így van, ott szükség van a betegsegélyező csoportok 

segítségére a kérvényezéshez. A súlyos fogyatékosság esetén adható adókedvezmény 

igénybevételének számos jogszabályi feltétele van. Csak az élhet ezzel, akinek van a háziorvos 

által kiadott orvosi igazolása, az elmúlt 5 évre adott le személyijövedelemadó-bevallást, benne 

adófizetési kötelezettséggel. További részletekről érdeklődjön orvosánál, illetve az illetékes 

hivataloknál! 

Munkahely  

Az anyagi helyzetet a munkába állás is segítheti, a betegség azonban sajnálatos módon 

néhány esetben befolyásolhatja az adott egyén karrier lehetőségeit. Számos tényezőt kell 

megvizsgálni, mikor a beteg munkahelyet szeretne választani; attól függően, hogy mennyi időt 

vesz igénybe a napi kezelés és ezt mennyire kezelik rugalmasan, hogy milyen az aktuális 

egészségügyi, illetve fizikai állapota, mennyire befolyásolja a stressz a mindennapi életét és a 

terápiát, milyen egészségügyi biztosítás, illetve ellátás jár az adott cégnél, milyen annak 

felszereltsége – van-e elsősegély szoba, menza stb. Ezt befolyásolhatja, hogy teljes, vagy 

részmunkaidőben képes dolgozni az egyén. Sok CF-es beteg családi vállalkozásban vagy 

egyéni vállalkozóként dolgozik, ami nagyobb rugalmasságot és kényelmet biztosít. Ma már 

rengeteg olyan munkát lehet találni, főleg az interneten, ahol egy cég megváltozott 

munkaképességű embereket szeretne foglalkoztatni, vagy ahol otthonról végezhető munkát 

hirdetnek. Ezek megválasztásánál azonban vegyük figyelembe, hogy azokban az időkben, 

amíg nem vagyunk képesek dolgozni, keresnünk kell egy helyettesítő embert, illetve ezekért a 

napokért nem jár teljes fizetés sem. 

A munkahelyi környezet is nagyon fontos szempont a CF-es betegnél, ugyanis olyan helyen 

ajánlatos dolgoznia, ahol a tüdő nincs kitéve megnövekedett irritáló tényezőknek (például 

cigarettafüstnek, pornak, kemikáliáknak, stb.). A könnyen elkapható (például gyermekekkel 

való munka során fellépő) betegségek, a túlságosan megterhelő fizikai aktivitás és a 

kifejezetten stresszes szituációk szintén rossz irányba befolyásolhatják az egészségügyi 

állapotot. 

Ha sok emberrel kell együtt dolgozni kisebb légtérben, az is megnövelheti a fertőzések 

előfordulásának esélyét, illetve a nagy magasságokban a kisebb oxigénszint és a 

nyomásváltozással járó kockázatok miatt szintén óvakodni kell a repüléssel, búvárkodással 

és egyéb ehhez hasonló aktivitásokkal járó munkáktól. Az üzemorvost is tájékoztatni 

szükséges a CF betegségről, ill. kérje ki kezelőorvosa véleményét a leendő munkahelyről! 

Számos vezető, híres ember is élt cisztás fibrózissal. Sokan közülük a betegségükből 



 

 

merítettek inspirációt az alkotásaikhoz, legyen az egy könyv, blog, rádióműsor vagy színészi 

karrier. Sok beteg élsportolóként kereste a kenyerét, ami szintén azt bizonyítja, hogy CF-fel is 

lehet teljes életet élni 

Néhány ma is élő híres CF-es; Alex Stobbs – angol zenész, a Channel 4 dokumentumfilmjének 

(A boy called Alex) sztárja, aki a betegséggel való együttélést próbálta bemutatni a 

közönségnek. Travis Flores – amerikai aktivista, filozófus, motivációs szónok, színész és 

közismert gyermekkönyv író, aki mindig nyíltan beszélt állapotáról, tette ezt számos, az úgy 

érdekében folytatott jótékonysági pénzgyűjtő eseményen is. Lisa Bentley – egy kanadai 

triatlon versenyző, akinél 20 éves korában diagnosztizálták a betegségét, melynek ellenére 11 

Ironman (Vasember) versenyt is megnyert! Az interneten mellettük még számos sikersztori 

olvasható, érdemes lehet ezekből motivációt meríteni. 

Párkapcsolat  

A párkapcsolat egy csodálatos élmény lehet mind a kezdeti megismerkedéssel, 

tervezgetéssel, összeköltözéssel, esetleges házassággal és a negatívumokkal együtt is. 

Ezekben egy CF-es betegnek csak úgy nyílik lehetősége részt venni, mint egészséges 

társainak. Bár számos kérdést feszeget egy beteggel létesített kapcsolat, ugyanúgy sok 

pozitív tapasztalatot, támogatást is adhat. A CF-es betegeknek lehetőségük nyílik a kórházban, 

a speciális támogató csoportokban, de ugyanúgy az interneten, iskolában, bulikban vagy más 

élethelyzetben is ismerkedni. Számos beteg számolt be arról, hogy partnere is egy CF-es, vagy 

pont, hogy egy orvos volt. Emellett azonban az is lehetséges, hogy egy teljesen egészséges, a 

betegségben nem érintett ember legyen a másik fél. 

A partner beavatása  

Nagy kérdés, hogy mikor mondja el a beteg, hogy ilyen betegséggel él. A statisztikák szerint 

az esetek 90%-ban ez a párkapcsolat első 3 hónapjában történik meg, mások azonban addig 

szeretnének várni ezzel – ha egyáltalán elmondják –, amíg úgy érzik, eléggé megerősödött a 

kapcsolat partnerükkel ahhoz, hogy ez ne akadályozza annak további létét. Az első ezzel 

kapcsolatos beszélgetést fel lehet hozni a partner kérdésére válaszul például azzal 

kapcsolatosan, hogy milyen tablettákat kell bevenni az étkezések előtt, vagy miért köhög az 

illető olyan gyakran. 

Ezzel szemben minden kapcsolat és minden ember más, így mindenkinek addig kell ezzel 

várnia, amíg nem érzi a megfelelő pillanatot és módot a beszélgetésre. Nem szabad elfelejteni 

megértőnek lenni ezalatt a partnerrel sem, ő is más mértékben és gyorsasággal tudja 

feldolgozni az információkat. 

Az is kérdéses, hogy milyen mértékben engedjük bevonni a partnert a napi terápiás rutinba, 

kezelésekbe. A másik fél gyakorta érezheti, hogy nem biztos benne, mennyire kell 

tapintatosnak lennie ezzel kapcsolatosan, hogy baj-e, ha segíteni akar, vagy mennyit kérdezhet 

a betegségről. Éppen ezért nyitottnak kell lenni és tájékoztatni kell őt arról, milyen mértékben 

tudna segíteni a folyamatos terápiában és egyéb élethelyzetekben. A partner számára az a 

legtanácsosabb, ha úgy kezeli a beteg felet, mint ahogy a többi, egészséges partnerét tenné. 

Ha fél, hogy túllépi a határokat, indítson kisebb lépésekkel! Ajánlja fel, hogy elmegy az orvossal 

való találkozókra, hogy megvásárolja a gyógyszereket, lelki támaszt nyújt, együtt sportol 



 

 

kedvesével, vagy esetlegesen az ügy érdekében rendezett jótékonysági eseményeken vesz 

részt. 

A CISZTÁS FIBRÓZIS NEM ÖN! SZEMÉLYISÉGÉT NEM A BETEGSÉG JELLEMZI VAGY 

HATÁROZZA MEG. AZONBAN RÉSZE AZ ÉLETÉNEK, ÍGY MINÉL INKÁBB MEGOSZTJA AZT 

VALAKIVEL, ANNÁL INKÁBB MEG KELL OSSZA VELE A BETEGSÉGÉT IS. AZ, HOGY EZT 

MILYEN MÉRTÉKBEN ÉS MIKOR TESZI, MÁR EGYÉNI DÖNTÉS. A CF-ES KAPCSOLATBAN 

NINCS OLYAN, HOGY JÓ VAGY ROSSZ VÁLASZTÁS A BETEGSÉGET ILLETŐEN. 

A kompromisszum nagyon fontos egy ilyen kapcsolatban. A fizikai állapot hirtelen 

megváltozása, vagy csak az eltérő képességek – akár a ház körüli munkában vagy az anyagi 

hozzájárulásban, illetve az előforduló kórházi kezelések tekintetében – könnyen stresszt és 

bűntudatot okozhatnak. Ilyenkor emlékeztetni kell magunkat, hogy a legfontosabb az 

egészség és ezzel a partnernek is tisztában kell lennie.  

NÉHA PRÓBÁLJUK TÚLSÁGOSAN IS ERŐSNEK MUTATNI MAGUNKAT, AZONBAN A 

BETEGSÉG IDEJE ALATT NÉHA AZ A LEGNAGYOBB ERŐ, HA ELFOGADJUK AZT, HOGY 

SZÜKSÉGÜNK VAN SEGÍTSÉGRE. 

Szexuális élet  

A szexuális élet, bár sok családban tabuként kezelt téma, itt nyílt beszélgetést igényel. A CF-

es betegek 32%-a állítja, hogy a nehéz légzés nincs hatással ezen életére, 50%-ának 

alkalmanként és 18%-ának gyakorta akad ezzel problémája. Azonban a tüdő mellett más 

szervek is érintve lehetnek a betegségben, így egyéb faktorok is befolyásolhatják a pár 

szexuális kapcsolatát. Nagyon fontos, hogy a beteg tudjon a CF-es orvosával ilyen témákról is 

beszélni, és hogy a párkapcsolatban lévő felek tisztában legyenek a megfelelő időben, 

hangulatban történő kommunikáció fontosságával, ugyanis ez párkapcsolati félreértésekhez 

elkerüléséhez vezet. NE FÉLJÜNK KÉRDEZNI ORVOSUNKTÓL! 

Gyermekvállalás 

Bár a CF-es férfiak esetében nagy valószínűséggel fordul elő meddőség (a korábban említett 

problémák miatt), azonban a lombikbaba program segítségével párjukkal lehetőség van 

gyermekvállalásra. A legtöbb megfelelően kezelt CF-es nő közel ugyanolyan jó eséllyel eshet 

teherbe, mint egy egészséges ember és ekkor a betegség ismétlődési kockázata is csupán 2% 

(ha nem mind a két szülő CF-es). Ezelőtt viszont fontos konzultálni az 

kezelőorvossal/genetikus szülészorvossal, akiknek feladata, hogy minden fontos tanáccsal és 

útmutatóval ellássa az érintetteket. Ezek a konzultációk segítenek ahhoz, hogy az állapotos 

CF-es beteg a terhesség ideje alatt is a legjobb egészségügyi állapotban legyen. Egyes 

esetekben az is előfordulhat, hogy a kezelőorvos/genetikus szülész szakorvos a terhesség 

elkerülését tanácsolja. Ebben az esetben is van esély gyermekvállalásra béranya programmal 

vagy örökbefogadással. Ma már elérhetőek fejlett méhen belüli diagnosztikus eljárások, 

amelyekkel ki lehet mutatni, ha a magzat beteg. Ebben az esetben születéskorlátozás jöhet 

szóba. 

Az elmúlás gondolata  

A CF-eseknél nagy kérdés a halálról való diskurzus. A párok több mint fele állította, hogy 

beszélgetett már erről partnerével. Sajnos szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy egy nap 



 

 

mindannyian eltávozunk, és ez a CF-eseknél lehet, hogy az átlagosnál egy korábbi időpontban 

fog bekövetkezni. Az, hogy erről mennyit beszélgetnek a párok, rajtuk múlik, azonban 

bármennyire is nehéznek tűnik ez, lehet, hogy a CF utolsó stádiumában könnyebbséget okoz 

– legyen az az anyagi helyzet menedzselése, a temetési ceremónia elképzelése, vagy a közös 

gyerekek miatt. 

A párok 35%-a állítja, hogy segített az erről való diskurzus, 54%-a nem tudja eldönteni és 11% 

szerint nem segített. Ezen statisztikai számok azt erősítik meg, hogy a beszélgetés nagyobb 

valószínűséggel segít. A végső stádiumban gyakran el akarják maguktól taszítani a CF-esek a 

társaikat bűntudat érzése miatt. SOHA NE HIGGYÜK, HOGY A BETEGSÉG MIATT NEM 

ÉRDEMLÜNK PÁRKAPCSOLAT. 

Szociális élet 

Attól, hogy valaki CF-es, még nem feltétlenül kell lelassult életet élnie. Megfelelő figyelemmel 

és elővigyázatossággal gazdag társasági életet építhet ki. A barátságok meghatározó 

szerepet játszanak a lelki és egészségügyi állapotban, azonban néhány dolog kockázatos vagy 

komplikált is lehet. Elképzelhető, hogy nem természetes érzés a betegségről beszélni más 

emberekkel, de az egy mélyebb kapcsolatot is eredményezhet, és, mint sok minden más is, 

egy kis humor nagymértékben tudja befolyásolni, hogy mennyire érzik magukat az emberek 

kényelmesen egy adott személy környezetében. Néhány tanács azzal kapcsolatosan, hogyan 

lehet irányítani a szociális életet a CF-fel együttélve: 

Ne érezze magát kényelmetlenül, ha meg szeretné osztani valakivel a betegségét. Erre nincs 

egy kijelölt időpont, bíznunk kell az ösztöneinkben. Segíthet, ha számba veszi mind a pozitív 

és negatív oldalait annak, hogy egy társaság hogyan fogadná ezt, azonban az biztos 

megkönnyebbülést jelentene, ha nem kellene többé rejtegetnie a tüneteket. Leljen 

megkönnyebbülésre a történetének másokkal való megosztásában. Végre megmutathatja, 

hogy ki is Ön igazán és példaként szolgálhat sok ember számára, motiválhatja őket az 

elszántságával, élettörténetével. Azáltal, hogy elmagyarázza ezt a betegséget, a többi CF-

esnek is nagy segítségére lesz. Minél többen tudnak róla, annál inkább elfogadja a betegeket 

is a társadalom. Mások is könnyebben nyílnak majd meg Ön mellett és jobban megértik a CF-

es betegek oldalát is. 

LEGYEN TISZTÁBAN AZOKKAL A DÖNTÉSEKKEL, AMELYEK BEFOLYÁSOLHATJÁK AZ 

EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁT! Sokszor gyors döntéseket kell hoznia – meglátogatja-e azon 

barátait, akinek beteg a gyermeke, enged-e a barátok nyomásának, mikor alkohollal vagy 

cigarettával kínálják, stb. MINDIG OLYAN DÖNTÉSEKET HOZZON, AMELYEK A HOSSZÚ 

TÁVON EGÉSZSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, ÉS EZT ÉRTESSE MEG ISMERŐSEIVEL IS! 

Lehet, hogy amiatt kell lemondania egy-egy iskolai buliról, fesztiválról, mert az ottani por vagy 

aktív életmód Önnek túl sok lenne, de tartsa szem előtt a céljait és az állapotát! Egy-egy buli 

nem ér meg egy esetleges hosszabb szenvedést. Álljon mindig rugalmasan az elvárásaihoz 

és várja ezt el barátaitól is! Mivel az Ön energiaszintje pillanatok alatt is megváltozhat, így 

sajnos néha bonyolult lehet előre tervezni, az utolsó másodpercekben is felborulhat az előre 

eltervezett program. Az emiatt érzett bűntudat vagy szomorúság felesleges stresszt okozhat. 

Legyen nyitott a kompromisszumokra, amíg jól érzi magát, és ne legyen dühös önmagadra, 

amíg nem!  



 

 

ENGEDJE EL AZOKAT AZ EMBEREKET, AKIK NEGATÍV HATÁSSAL VANNAK ÖNNRE, VAGY 

NEM ÉRTIK MEG AZ ÁLLAPOTÁT! 

Ez semmiképp sem az Ön hibája, ne hagyja, hogy mást éreztessenek Önnel. Az Ön ideje és 

energiája sokkal értékesebb annál, mint hogy mások bűntudatot keltsenek Önben. Együttérző 

barátokat érdemel.  

HUMORRAL ÉS MEGFELELŐ KOMMUNIKÁCIÓVAL MINDEN KÖNNYEBB Gyakorlás teszi a 

mestert! Keressen olyan barátokat, akik részt tudnak venni a terápiában! Sportoljanak, egyenek 

vagy főzzenek együtt, de néha már csak egy rövid beszélgetés, üzenet is jót tehet a léleknek. 

Kérdezze meg az ismerőseit, hogy tudnak-e azután találkozni, miután elvégezte a napi terápiát, 

vagy esetleg kora este, hogy maradjon még ideje és energiája az esti kezelésre. Soha ne 

felejtse el, hogy az egészsége sokkal fontosabb, mint bármi más az életben, így tegyen 

sorrendiséget a tevékenységek között és ha kell, akkor szabjon határt a barátokkal való 

tevékenységeknek!  

AZ, HOGY KÉPES NEMET MONDANI, NÉHA ÉLETET MENTHET! 

Utazás, nyaralás  

Attól, hogy valaki CF-es, még nem kell lemondania az utazásról, csak előre fel kell készülnie 

arra. Az a legjobb megoldás, ha az illető nem egyedül utazik, azonban van több dolog is, ami 

szintén segítheti a távollétét. A biztonságos úti cél megválasztása mellett íme néhány tanács, 

ami elengedhetetlen az utazáshoz: 

MINDENKÉPP KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL, MIELŐTT ÚTNAK INDUL. Érdemes olyan 

utazást választani, amely rugalmasan kezeli az időpontot, hátha a tevékenység előtt hirtelen 

rosszabb állapotba kerülne. Válasszon olyan helyet és utazási módot, ahol kevésbé vannak 

jelen számára irritáló tényezők – például ne lehessen dohányozni a járművön, stb. Szerezze 

be a megfelelő gyógyszereket a távolléte idejére! Tervezze meg előre az újratöltést is! Kérjen 

igazolást orvosától betegségéről, gyógyszeres kezeléséről a célország hatósága részére, 

esetleges bemutatás végett. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szálláson lesz hűtő, amiben a 

gyógyszereit is tárolhatja. 

KÉSZÍTSEN LISTÁT a vészhelyzet esetén értesítendő emberekről és ezt mindig tartsa 

magánál, arra az esetre, ha hirtelen rosszul lenne. Tegyen így az orvosi szerek használati 

utasításával kapcsolatban is! Nézze meg, hogy az adott úticélon milyen CF specifikus 

csoportok vagy egészségügyi központok vannak! Mindig tartsa magánál az iratait, orvosi 

dokumentációit (legalább az utolsót), a biztosítási adataival és egy egészségügyi naplójával 

együtt, amelyben jelezze, hogy mikor melyik gyógyszert szedi, vagy milyen terápiát kell 

elvégeznie. Vigyen magával alkoholos kézfertőtlenítőt, esetleg szájmaszkot a magasabb 

higiénia biztosítására! Legyen Önnél telefonkártya, hátha a mobilja nem működne valamilyen 

körülmények miatt, illetve bizonyosodjon meg arról, hogy az külföldről vagy az adott helyről is 

működni fog. 

Pszichológiai segítség  

A szakorvosi ellátás mellett nagyon fontos, hogy pszichológus is részt vegyen a beteg 

ellátásának segítésében. Az érintetteknek komoly lelki megpróbáltatásokkal is meg kell 



 

 

küzdenie, a betegek és hozzátartozóik sokkal nagyobb mértékben vannak kitéve a lelki 

egyensúly elvesztésének, mint hasonló korú egészséges társaik. 

Statisztikák szerint a CF-es gyerekek 33%-a magas szintű szorongással rendelkezik és 11%-a 

a depresszió tipikus jeleit produkálja. Felnőtteknél ez az arány 36 és 11 %.  

Minden 3. CF-es betegnél előfordul szorongás, mely szorongásnak előrehaladott állapota a 

depresszió. A betegek kezelését végző családtagnál vagy ismerősnél ezek az arányok még 

magasabbak, 50 és 24%-ot tesznek ki. Ez nem csak a lelki egészség miatt kockázatos, hanem 

amiatt is, mert ez az állapot elterelheti az érintettek figyelmét a terápiáról. 

HA ÚGY ÉRZI, LELKI TÁMOGÁSRA VAN SZÜKSÉGE, NE FÉLJEN SEGÍTSÉGET KÉRNI! NINCS 

EGYEDÜL A PROBLÉMÁVAL ÉS EGY SZAKEMBER (PSZICHOLÓGUS, PSZICHIÁTER) SEGÍTHET 

OLDANI A NEGATÍV ÉRZÉSEKET! ILYEN JELLEGŰ PANASZOK ESETÉN KÉRJE 

KEZELŐORVOSA SEGÍTSÉGÉT, AKI A MEGFELELŐ HELYRE IRÁNYÍTJA. 

Társadalmi kapcsolatok, betegséggel kapcsolatos szervezetek  

Ma már Magyarországon számos CF központ és szervezet található, a betegségben szenvedő 

gyermekek szülei is számos országban hoznak létre olyan közösségeket, melynek célja a 

betegségben érintettek oktatása, és a legkorszerűbb kezelési módok mellett lobbizás a OEP-

támogatást nem élvező gyógyszerek céljából. Ha szakmai segítségre van szüksége, vegye fel 

a kapcsolatot az alábbi helyek egyikével, vagy érdeklődjön további segítségről a 

kezelőorvosánál, a helyi szakorvosnál, kórháznál! 

CF szervezetek:  

Alapítvány „A cisztás fibrózisos gyermekek élhető életéért”: 1042 Budapest, Becsrényi u 1. 

Telefon: 06 1 369-4051  

Felnőtt CF Betegek Egyesülete: 1042 Budapest, Becsrényi u 1. Telefon: 06 1 369 405  

Országos Cisztás Fibrózis Egyesület Közhasznú Szervezet: 1124 Budapest, Bürök utca 15. 

Telefon: 06 1 202 6361, 06 1 369 4051  

Betegellátó központok: 

Heim Pál Gyermekkórház CF (Mukoviszcidózis) Szakrendelés: 1089 Budapest, Üllői út 86. A-

ép. I em. 125-ös szoba. Telefon: 06 1 459 9100 /1397  

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet: 1529 Budapest, Pihenő u. 1. Telefon: 06 1 

391 3219  

Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinika: 1083 Budapest, Bókay János u. 53. Telefon: 

06 1 334 3186  

Magyar Imre Kórház: 8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 1. Telefon: 06 88 521 800 Mobil: 06 30 353 

6463  

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DE OEC) Gyermekgyógyászati 

Intézet: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Tel: 06 52 411 600/55940, 06 52 414 992 

Kenézy Gy. Gyermekkórház: 4028 Debrecen, Bartók B. u 2-26.  



 

 

Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza: 6772 Deszk, Alkotmány 

u. 36. Telefon.: 06 62 571 511  

B.A.Z. Megyei Kórház, Gyermekegészségügyi Központ: 3501 Miskolc, Szentpéteri kapu 76. 

Telefon: 06 46 515 200  

Mosdósi Tüdő és Szívkórház: 7257 Mosdós, Petőfi u. 4. Telefon: 06 82 579 555  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház: 4401 Nyíregyháza, Szt. István u. 68. Telefon: 06 42 

465 666/1773  

Pest Megyei Tüdőgyógyintézet Gyermekpulmonológiai Osztály és Szakrendelés: 2045 

Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 70. Telefon: 06 23 511 570  

SZTE Gyermekklinika: 6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.  

CF csoport a facebookon:  

https://www.facebook.com/groups/cf.hungary/ (Cisztás Fibrózis Magyarország) 

 

Forrás: 

Egészségkalauz, 2015, Cisztás fibrózis, 

https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegkereso/hormonalis-taplalkozasi-es-

anyagcsere-betegsegek/cisztas-fibrozisfibrozis/fhcw8ft , 2022.05.16 

Betegtájékoztató füzet cisztás fibrózissal élő betegek számára, 2016, Patient 

Education Kft., 2022. 05. 11. 
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