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תסמונת קורנליה דה לנגה

מידע כללי

 .וסמנים רבים אחרים
 NIPBL זה יכול להיגרם ע״י 
 ווריאנטים פאטוגנים באחד

 מתוך שישה גנים,הסוג
 התדיר ביותר הוא

 כרטיס חירום cdls מאפשר לקבוצת המומחים של cdls לדעת על הפעולות של המומחים האחרים. מילוי הכרטיס עם הפרטים
 הרפואים צריך לכלול רישום של טיפולים אצל מומחים.

 ע״י רישום פרטי המטפל והתהריך, מומחים אחרים יכולים ליצור קשר, ובאמצעות רישום טיפולים תרופתיים הרופאים שלכם
  יכולים להיות בטוחים שאין סתירות בין הטיפולים השונים.

 המומחים הרשומים כוללים: גנטיסטים,גאסטרואנטראולוגים,קרדיולויגם,ניורולוגים,רופאי שיניים,רופאי
 עיניין,פסיכולוגים,מרפאים בעיסוק,רֹופֵא מְַרּדִים,רופאי ילדים, עובדים סוציאלים,כירורגים,וקלינאי תקשורת.

  מטפלים צריכים לציין את המומחיות שלהם.
  כאשר הכרטיס מתמלא, ניתן להוריד עותק נוסף מהאתר

.il     

 
CdLS בעיות רפואיות ראשיות ב

• קומה קצרה (צמיחה ספציפית תרשימים 
זמינים) 

• מיקרוצפליה 
• קשיים האכלה לטווח ארוך
• עיכוב התפתחותי/אינטלקטואלי נכות
• בעיות דיבור
• בעיות התנהגות, במיוחד התנהגות 

פגיעה עצמית
• מערכת קיבה חוזרת ונשנית ריפלוקס 

הוושט
• עצירות
• ידיים קטנות, חסרות אצבעות עד 

אצבעות חסרות
• אובדן שמיעה
• פטוזיס, בלפריטיס חוזרות,קוצר ראייה
• קריפטורכידיזם 
• קוטיס מרמוראטה, חירסוטיזם 

• חסימת מעי, התפתלות מעיים 
• דלקת ריאות שאיפה (ריפלוקס 

גסטרו-ושטני/בליעה  
קשיים)

 

מין

• התקפים
• בעיות לב
• דלקות בשלפוחית השתן
• ניתוק רשתית
• דרכי אוויר קטנות (סיכון להרדמה) 

 

• מומים בלב (חדריתפגם במחיצה, 
היצרות ריאתית) 

• בקע סרעפתי
• התקפים
• הפרעות במעיים, אטרסיה של 

התריסריון, לבלב טבעתי
• מחלת פרתס, פריקות בירך 
• עקמת 
• בארט ושט 
• מומים בכליות 
• בעיות אימונולוגיות 
• צפיפות שיניים, עששת 
• ניסטגמוס, פזילה 
• חיך שסוע 

בתסמונת קורנליה דה לאנגה (ע"ר)

CdLS שימוש בכרטיס חירום 

         I     I      ) עודכן לאחרונה

אנשי קשר לשעת חירום
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CdLS -בעיות רפואיות פחות שכיחות ב

סיבוכים חמורים מסכני חיים ב- 
 CdLS

סיבוכים חמורים מסכני חיים 
 CdLS-ב

ניתן לקבל מידע נוסף על האגודה 
הישראליתCdLS  לקידום מודעות והגברת 

ימ נא לע עד וצקמ יש וחתב ע ירבה ם וא ת
וא וד נומסת ת וק ת ילנר ( הגנאל הד ה SLdC(

הגנל הד הילנרוק תנומסת  

 כרטיס טופול 
מורח
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(CdLS) תסמונת קורנליה דה לנגה 

למטופל שכרטיס זה מתייחס אליו 
יש

 מתאפיינת ע״י מוגבלות
 אינטלקטואלית,תכונות

 פנים מיוחדות, מומי איברים
 עיליונים,הפרעות גדילה

כרט   יס ט  יפול ח  ירום של  LS d C
 

http://www.cdlsworld.org
http://www.cdlsworld.org
http://www.cdlsworld.org
http://www.cdlsworld.org
http://www.cdlsworld.org
https://www.cdlsisrael.org.il/


   :רפלוקס קיבתי-ושטי *   ריווי חמצן (%)

  קצב לב (bpm)(          /     /     ) תהריךD ;ניתוח *

   לחץ דם (mmHg)בעיות האכלה *

 לפעמיםO * :עצירות *
תדיר * 

לקטוזL * :אי סבילות למזון * 
  אחרO *   גלוטן * 

   ויסות טמפרטורה

(          /     /     ) תהריך              (cm) גובה

(          /     /     ) תהריך               (kg) משקל

   סוג וגודל-G *   זונדה *

פיום קנה * הנשמה מלאכותית מכנית *
   התקני גישה לכלי דם * 

    דיאטה מיוחדת *

נדיריםR *  תדיריםF * : התקפים *
 

אלרגיות   סוג
   :טיפול *

תחושתי עצביS * :אבדן שמיעה *
מוליך  * חלש   * מתון * 

חמור  * מכשירי שמיעה * 
 

   סוגT :ליקוי ראיה *

שפה שסועה *
   סוגT :מומים גניטליים * 

:פתלת המעי *
(          /     /     ) תהריך; ניתוח * 

משקפיים *  סוגT : חריגה קרדיולוגית *
 * Pעפעף עליון שמוט : * Sניתוח; 

Dתהריך(     /     /       )

(          /     /     ) הערכה אחרונה

(          /     /     ) תהריךD ;ניתוח *

מום  באיבר אליון *  דרכי נשימה קטנים *
 * 

רגילה   * גבולית       * מוגבלת *
(תדירf) דלקות אוזן *

דלקת הסינוס * 
 

   סוגT : בעיות בכליות *

מתון * :yדרגת העיכוב חלש *
חמור     * עמוק *

חסרה     * מוגבלת מאוד *
מוגבלת    * קרוב לרגילה * 
 

 חרדה  * תוקפנות  * פגיעה עצמית *
היפר-אקטיביות  * אוטיזם * 

 
  :תחביבים

   סוגT : בעיות באגן היריכיים *

*
*           : חריגות דנטליות*

עששת                          

צפיפות שיניים   * מאפשר בדיקה

:בעיות רפואיות אחרות *
 

   סוג
   :דברים שאינך אוהב

שם מרפאה/בית חולים  טלפון כתובת מייל

תהריך ביקור מומחיות טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

שם טלפון מרפאה/בית חולים כתובת מייל

מומחיות תהריך ביקור טיפול

תרופה מינון סיבה תדירות

CdLS מוחנים שמתפלים בבן אדם עם 

מומים עיקריים 

   תהריכיםD ;(חוזרr)  דלקת ראות  התפתחות פסיכומוטורית/קוגניטיבית

תקשורת מילולית 

  בעיות התנגותיות

 סנמים חיוניים אופיינים של הפציינט
 סיבוכים רפואים

 תרופתיים  טיפולים




