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. PROCEDURY MEDYCZNE WG ICD9: 
. .. ... ·- -· . -- ·-···· _________ ...... ·----____ .,. __ ---· ---· 

; Jł~ZPOZNANIA: - . -
: E84.8: Zwłóknienie wielotorbielowate - Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami __ 

Mukowiscydoza (genotyp F508del/F508del) 

. Zaawansowana choroba oskrzelowo-płucna 

· Marskość płata górnego płuca prawego 

Zwężenie prawej żyły podobojczykowej 

. Leczenie modulatorami białka CFTR (od 25.11.2020r. tezakaftor/iwakaftor, a od 13.12.2020r. 

i elaksakaftor/tezakaftor/iwakaftor) 

! Program lekowy NFZ z modulatorami białka CFTR od 18.07 .2022r. 

· Przewlekłe zakażenie dróg oddechowych Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus 

' Program lekowy NFZ z tobramycyną wziewną od 01.2020r. 

: Okresowe zakażenie dróg oddechowych Achromobacter xylosoxidans oraz' Stenothrophomonas maltophilia w wywiadzie 

Okresowe zakażenie dróg oddechowych Aspergillus fumigatus (itrakonazol 02.2020 - 07.2020, 09.2020 - 10.2020) 

: Stan po niedrożności smółkowej z perforacją przewodu pokarmowego. 

i Stan po resekcji fragmentu jelita czczego w 6 dobie życia i zespoleniu koniec do końca. 

: Przewlekłe zapalenia zatok przynosowych 
1 Nieprawidłowa tolerancja glukozy 
: Reakcja alergiczna po zastosowaniu piperacyliny z tazobaktamem w wywiadzie (12.2019r.) 

TRYB W'tPISU: 

J 

! 

' , skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym 

, WYNIKI; 

_; c_ię_ż_a_r c_i_ał_a_p_r_zy_pr_z_YJ_·ę_c_iu_: _..__I _s1_._9_k_g _____ _____ 1 _c_ię_ż_a_r_c_ia_ła_p_r_zy_wypisie: __ J 51,9 kg __ 

; ZLECENIA OCZEKUJĄCE NA WYNIK: 

- --·-·1' ----~--- --"·-·- -~ 

- - - -

i----•-·· _,._ _ ----- ... _ _.....__._ __ ~-- ~-------.--- --··· ·-•"--···-~ - --·-•··-

i [2022-12-23] Badanie laboratoryjne: Chlorki w pocie 

I [2022-12-23] Badanie laboratoryjne: Witamina A (3380), Witamina E (3344) 

, [2022-12-23] Mikrobiologia: plwocina-posiew (1103) 

i EPIKRYZA 
Pacjentka 15,5-letnia chorująca na mukowiscydozę (genotyp: F508del/F508del) została przyjęta do oddziału celem 

: kontroli klinicznej i ewentualnej modyfikacji leczenia. 

i Dziewczynka pozostaje pod opieką CLM w Dziekanowie Leśnym od 05.2018r. 

; w tym czasie wielokrotnie wymagała antybiotykoterapii dożylnej (ostatnio w 03.2022r. - ceftazydy'!l, amikacyna, 

i wcześniej w 03.2021r.- cefepim, kolistyna). 

i w 12.202or. włączono do leczenia formoterol, tezakaftor/iwakaftor (Symkevi/Kalydeco) oraz aztreonam wziewnie (leki 

własne pacjentki) . 
od 13.12.2020r. pacjentka przyjmuje elaksakaftor/tezakaftor/iwakaftor (Kaftrio/Kalydeco). 

i Od 18.07.2022r. pozostaje w programie lekowym NFZ z modulatorami białka CFTR. 

Od 201or. w posiewach plwociny stwierdzano wzrost Pseudomonas aeruginosa. Od 2016r. pacjentka leczona była 

kolistyną wziewną na zmianę z tobramycyną wziewną. W 0l.2020r. została włączona do programu lekowego NFZ 2 

. tobramycyną wziewną. Ponadto w posiewach plwociny stwierdzano zakażenie dróg oddechowych Achromobacter 

; xylosoxidans (ll.2020r., 08.2020r., 07.2020r.) oraz Stenotrophomonas maltophilia (ll.2020r.). Od czasu włączenia 

le:_zenia ~adulatorami białka_CFTR o wysokiej sk~~~czności (eleksakaftor/~~akaftor/tezakaftor) w posiewach z plwociny 
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- - ---- -
stwierdzano jedynie pojedyncze kolonie Pseudomonas aeruginosa (ostatnio w 10.2021 r.) lub florę fizjologiczną dróg 
oddechowych. 
W przeszłości okresowo była leczona itrakonazolem z powodu zakażenia dróg oddechowych Aspergillus fumigatus (02-
07 .2020r., 09-10.2020r., dodatnie posiewy plwociny w 12.2019r., 0l.2020r., 08.2020r.). Z uwagi na błędną informację z 
Pracowni Mykologii o wyniku badania (o wyhodowaniu Scedosporium apiospermium), dziewczynka była leczona przez 
10 dni posakonazolem (07.2020r.). 
W ll.2020r. uzyskano ponownie wzrost Aspergillus fumigatus 2 kolonie ?raz licznrch kolonii ~idi~dendron s~p., nie 
oznaczono lekowrażliwości z uwagi na zbyt małą ilość materiału. Z uwagi na brak istotnych obJawow zakazerna oraz 
interakcje z przyjmowanym wówczas leczeniem przyczynowym (tezakaftor/iwakaftor) odstąpion~ od ponownego leczenia 
Itrakonazolem. W kolejnych posiewach plwociny (05.2021r., 08.202lr., 10.2021~., 03.~022r.) stw1erdzo~o wz~ost 
Candida albicans. W ostatnim posiewie mykologicznym z października 2022r. rne stwierdzono elementow am wzrostu 
grzybów. 
Badania plwociny w kierunku zakażenia prątkiem gruźlicy były ujemne (05.2019, 07.2020, 05.2021, 10.2022r.) . 

. W ostatnim USG jamy brzusznej (10.2022r.) poza hiperechogenną trzustką nie stwierdzono odchyleń , SSI 3,9kPa (od 
' 3,6 do 6,9), żyła wrotna nieposzerzona, 9mm; 35cm/s. 
W badaniach radiologicznych płuc stwierdzano m.in. nasilone zmiany marskie w piacie górnym płuca prawego z 
przestrzeniami jamistymi i pęcherzem rozedmowym w szczycie, retrakcję płuca prawego powodującą przysunięcie 
tchawicy i śródpiersia na prawo oraz prawej wnęki ku górze, rozstrzenia oskrzeli w obu płucach . 

• Z uwagi na progresję zmian w RTG klatki piersiowej (11.2020r.) wykonano LDCT klatki piersiowej _(12.2020r}, w którym 
zwracała uwagę progresja zmian torbielowatych w piacie górnym płuca prawego - stwierdzono m.m. marskosc płata 

, górnego z dużymi torbielowatymi rozstrzeniami stanowiącymi martwą przestrzeń oddechową. Badania omówiono na 
; konsylium pulmonologiczno-radiologicznym oraz odbyło się konsylium pulmonologiczno-transplanta~yjne _(07.12.2020r.) 
1 z zespołem transplantologicznym Oddziału Transplantacji Płuc z Pododdziałem Mukowiscydozy ze Sląskiego Centrum 

Chorób Serca w Zabrzu. Ze względu na zmiany marskie obejmujące cały płat górny płuca prawego stwierdzono 
· wskazania do wykonania lobektomii w trybie planowym (w miarę możliwości wskazany jest zabieg torakoskopowy, 
· lobektomia nie będzie stanowiła przeciwwskazania do ewentualnej kwalifikacji pacjentki do przeszczepienia płuc w 
przyszłości). Odbyła się także konsultacja kardiochirurgiczna (14.12.2021r.) z dr hab. n.med. Bartoszem Kubisa z Kliniki 
Kardiochirurgii UCK WUM, podczas której również stwierdzano wskazania do wykonania lobektomii płata górnego płuca 

· prawego i ew. piata środkowego ze względu na zmiany marskie. Uzgodniono, że celem dokładnego określenia zakresu 
, zabiegu wskazane jest wykonanie CT płuc z kontrastem i scyntygrafia perfuzyjna płuc (WUM). Po zasięgnięciu opinii w 
, ośrodkach zagranicznych rodzice nie wyrazili zgody na zabieg. Poproszono o dostarczenie wyników konsultacji na 
· piśmie. 
, W kontrolnym RTG klatki piersiowej (10.2021r.) opisano stabilny obraz płata górnego płuca prawego, umiarkowaną 
regresję zmian w piacie dolnym płuca prawego i w płucu lewym. Wyniki omówiono na konsylium radiologiczno-

\ pulmonologicznym, stwierdzono, że obraz zmian marskich w piacie górnym płuca prawego świadczy o progresji procesu 
marskiego i zmniejszeniu powierzchni oddechowej płuca (zmniejszenie objętości płata górnego wynika z wchłonięcia 

, powietrza z martwych rozstrzeniowych przestrzeni powietrznych w szczycie) , zmiany powodują zastępcze rozdęcie płata 
1 dolnego płuca prawego, rozdęcie szczytu lewego z przepukliną śródpiersia na stronę prawą, mogące zagrażać funkcji 
· płuca lewego i dolnego płata płuca prawego. 

Podczas hospitalizacji w CLM w 03.2022r. wykonano kontrolne CT klatki piersiowej z kontrastem. Kontrast nie dotarł do 
1 naczyń klatki piersiowej bezpośrednio ze względu na zespół ucisku prawej żyły podobojczykowej przez żebro i obojczyk . 
. w badaniu stwierdzono wyraźną regresję ilości i wielkości rozstrzeni, wyraźnie cieńsze ściany rozstrzeni w porównaniu z 
: badaniem poprzednim. Opisano w płucu prawym marskość płata górnego ze znacznie poszerzonymi cienkościennymi 

rozstrzeniami do 16 mm, obwodowe rozdęcie płuc, pułapki powietrzne, nasilone rozstrzenie oskrzeli, bez zagęszczeń w 
1 miąższu płucnym. Po omówieniu wyników na konsylium pulmonologiczno-radiologicznym zadecydowano o konieczności 

kontynuacji planowych antybiotykoterapii dożylnych oraz zaplanowano CT klatki piersiowej z kontrastem podanym przez 
1 

żyły prawej kończyny górnej po 2 cyklach antybiotykoterapii i.v. Zaplanowano hospitalizację celem antybiotykoterapii 
1 dożylnej oraz wykonania oceny USG przepływu w naczyniach podobojczykowych w 06.2022 r. Pacjentka nie zgłosiła się 
'. do oddziału w wyznaczonym terminie, rodzice nie ustalili innego terminu leczenia dożylnego z uwagi na dobre , 
; samopoczucie dziewczynki oraz dolegliwości zgłaszane przez nią w trakcie ostatniej hospitalizacji. 

1 
W październiku 2022r. ponownie omówiono wyniki badań na kominku pulmonologiczno-radiologicznym - stwierdzono 

I brak bezwzględnych wskazań do wykonania CT klatki piersiowej po 6 miesiącach od poprzedniego badania. z uwagi na 
1 

brak zgody na planowe antybiotykoterapie dożylne zaplanowano leczenie w razie pogorszenia stanu ogólnego, 
zaostrzenia choroby podstawowej nie reagującego na leki doustne lub wyhodowania patogenu wymagającego leczenia 
dożylnego. 
Ze względu na uciśnięcie prawej żyły podobojczykowej przez żebro i obojczyk antybiotyki nie powinny być podawane 
przez wenflon założony na prawej kończynie górnej. 

, 05.10.2022r. wykonano USG z oceną przepływów w naczyniach kończyn górnych, w którym stwierdzono zmniejszony do , 
3 cm/s przepływ dogłowowy w prawej żyle podobojczykowej, wąskie, niemal niewidoczne światło na poziomie dołu 

1 nadobojczykowego, widoczny przepływ oboczny od dołu pachowego prawego; przepływ po stronie lewej adekwatny, ok. 
20cm/s. Zalecono objęcie opieką poradni chirurgii naczyniowej ale termin nie został jeszcze ustalony. 
Badanie okulistyczne przeprowadzono przed włączen ie do Programu Lekowego B.112 (07.2022) - narząd wzroku 
stosowny do wieku. 

1 
Kons_ult~cja_~astrologiczna (10.2021r.) nie stwierdzono istotnych dolegliwości, zalecono dalszą kontrolę w ramach 
hosp1tallZaCJI W CLM 
Konsultacja ortopedyczna (10.2021r.) - postawa w granicach normy 
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Z ~iadu wiadomo,-że szczepienia (na podstawie karty sz--;;-zepień) zr;aliz~wano w---;ak resie~BCG, p/WZW B - 3 dawki, 
Pnonx 1 dawka (nie podano jeszcze dawki przypominającej), Pentaxim - 4 dawki, Prevenar 1 dawka pod koniec 2. r.ż., 
Vaxigrip podawano w latach 2008-2010). Pacjentka ani rodzice nie są zaszczepieni p-COVID-19. Po raz kolejny 
zalecono to szczepienie, które powinno być wykonane u pacjentki z przewlekłą chorobą płuc podobnie jak szczepienie 
przeciwko grypie, które również nie zostało zrealizowane. 
Od ostatniej konsultacji w CLM w 10.2022r. nie stwierdzono zaostrzenia choroby oskrzelowo-płucnej. Dziewczynka 
przyjmowała Bramitob wg schematu i Sumamed w dawkach przewlekłych . Kaszel występował tylko podczas fizjoterapii 
od kiedy zmniejszono stężenie soli hipertonicznej. Katar przewlekle nie występował. Bólów brzucha tłustych stolców, 
drętwienia kończyn górnych i bólów głowy dziewczynka nie zgłasza/a. Glikemia mierzona na czczo zwykle pozostawały 
poniżej 100mg% na czczo, jednorazowo 102 mg% . Glikemie mierzona po posiłku nie przekraczały 110mg%. 
Zaplanowno wizytę u laryngologa w styczniu 2023r. 
Przy przyjęciu do oddziału pacjentka by/a w stanie ogólnym dobrym, pozycja ciała dowolna, parametry życiowe: satO2 -
97%, RR - 100/71 mm Hg, HR 107. Stan odżywienia optymalny masa ciała 51,9 kg (37c), wysokość ciała 160,5 cm 
(27c), BMI 20,7 kg/m2 (51c). Odnotowano przyrost masy ciała +0,3 kg, wysokość ciała bez zmiany w ciągu niespełna 3 
miesięcy. 

W badaniu przedmiotowym z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono dyskretnie pałeczkowate palce, pogłębioną 
kifozę piersiową, blizny pooperacyjne na skórze brzucha, osłuchowo nad polami płucnymi pojedyncze niestale 
trzeszczenia w prawej okolicy piersiowej i niestale furczenia w prawej linii przykręgosłupowej. 
Szmer pęcherzykowy prawidłowy, pojedyncze furczenia nad polami płucnymi, ściszony szmer pęcherzykowy nad 
szczytem płuca prawego, poza tym bez ewidentnego szmeru oskrzelowego ani innych zmian patologicznych. W 
badaniach laboratoryjnych stwierdzono prawidłowy jonogram wskaźniki wątrobowe i glukozę. 
W badaniach czynnościowych układu oddechowego stwierdzono stabilny wynik badania spirometrycznego (FEVl 53% 
FVC 82%). 
Odbyły się konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne i psychologiczne. Zaplanowano ew. modyfikację dawkowania 
witamin po otrzymani wyników oznaczenia stężeń witaminy A i E. Z uwagi na makrocytozę wykonano morfologię i przed 
ewentualnym włączeniem do leczenia kwasu foliowego i witamin z grupy B (podczas kolejnej konsultacji w CLM ). W 
opracowaniu pozostają badania plwociny, morfologia stężenia witamin w surowicy. 
Dziewczynkę w stanie ogólnym dobrym wypisano do domu z zaleceniami jak niżej . 

-- -
ZALECENIA 
Dieta wysokokaloryczna, bogatobiałkowa z ograniczeniem cukrów prostych oraz produktów z wysokim indeksem 

glikemicznym, bez grejpfruta 
• Regularne dosalanie (odpowiednio większa podaż soli w dni upalne, podczas wzmożonej aktywności fizycznej, infekcji, 

' gorączki, biegunki, wymiotów) 
• Regularna samokontrola glikemii domowych (na czczo i 1-2h po posiłkach), przy niepokojących objawach -
zapisywanie wyników i składu posiłku 

' Suplementacja enzymatyczna: 
• Przelicznik: 3000 j. lipazy/1 g tłuszczu 
• Maksymalna dawka dobowa: Kreon 25 tys. 21 kaps 

. • Maksymalna dawka na posiłek: Kreon 25 tys. 5 kaps./posiłek 
• Dawki maksymalne wskazują możliwą dawkę do przyjęcia, a nie dawkę konieczną. Dawki enzymów należy szacować 

1 
dokładnie w oparciu o przelicznik i zawartość tłuszczu w posiłku/produkcie. Przydatne w tym mogą okazać się np. www. 

1 ilewazy.pl, www.tabele-kalorii.pl, aplikacje typu VitaScale/Fitatu, czytanie etykiet i ważenie produktów. 
1 Suplementacja witaminowa - przyjmować regularnie podczas posiłku tłustego, przy enzymach: 
1 

• Cystisorb 2 x 1 kaps./dobę 
• Vigalex Forte (2000 IU) 1 x 1 tabl./dobę 

' • Vitacon 1 x 1 tabl./TYDZIEŃ (wt) 
Omegamed Pregna 2 x 1 kaps./dobę 

1 Peritol 2 x 1 tabl./dobę (1. tab. rano, 1. tab. wieczorem), okresowe przerwy, samokontrola 
ACC 600 mg 1 x 1 tabl. 

, Sumamed 500 mg - 1 tabl 3 x w tyg. (pon, sr, pt) 
I 

' 

1 Kaftrio 2 tabl. rano z posiłkiem zawierającym tłuszcz 
Kalydeco 1 tabl. po 12 godz. od Kaftrio - z posiłkiem zawierającym tłuszcz 

I w trakcie leczenia produktem leczniczym Kaftrio + Kalydeco należy unikać pokarmów i napojów zawierających grejpfruty 1 

i dziurawiec. 
1 

I Płuukanie nosal-2x/dobę 
Zabiegi inhalacyjna-drenażowe: 
*RANO: Oxis 9 mcg -> nebulizacja z 3-5% NaCI -> drenaż drzewa oskrzelowego -> nebulizacja z 1 amp. Pulmozyme > 
po 40-60 min. nebulizacja z 1 amp. Bramitob wg. schematu. 
*WIECZOREM: Oxis 9 mcg -> nebulizacja z 3-5% Naci -> drenaż drzewa oskrzelowego -> nebulizacja z 1 amp. 
Bramitob wg. schematu. 
Kontynuacja opieki pediatrycznej w POZ: 
- Kontynuacja szczepień wg kalendarza, w tym zalecane szczepienia dodatkowe. Wskazane wykonanie szczepienia 
przeciwko COVID19 u pacjentki i rodziców. 
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Dalsza opieka Poradni Laryngologicznej. 
Wskaz.anf objęcie opieką Poradni Chirurgii Naczyniowej - skierowanie wydano w 10.2022r„ 

; Dalsza OJllieka w CLM: 

1 • . ·' 

, - kolejna wizyta w Poradni Leczenia Mukowiscydozy z programu lekowego NFZ z tobramycyną wziewną 04.01.2023 r. 
godz. 11.00 (przed 06.0l.2023r) oraz następna 24.02.2023 (przed 03.03.2023r.) 

i - kolejna wizyta w Poradni Leczenia mukowiscydozy z programu lekowego NFZ z modulatorami białka CFTR w dn. 
, 24.03.2023r. godz 9.00 
; -':"."_raz.~ ~~~!:_:z~o_ś?i ?~i~_ny_terminów p simy o kontakt mailoWY._clm@szpitaldziekanow.pl_l~b tel. 22 76 57 402_. 

Lekarz wypisujący: 

dr n. med. Katarzyna 
ZYBERT 

lekarz, NPWZ: 6053967 
specjalista pediatrii, chorób płuc dzieci 

Lekarz kierujący oddziałem: 

raf. dr hab. med. Dorota 
SANDS 

lekarz, NPWZ: 6177153 
specjalista pediatrii , alergologii, chorób 

płuc 

: WYSTAWIONE RECEPTY: ·--=~~~~~~~~::::::::::=-----J------ ·--------------
: Kody dostępowe e-Recept: 
, - 8344 (Kreon 25 OOO) 
i -5875 (Kreon 25 OOO) 
: - 0559 (Kreon 25 OOO) 

- 4269 (Kreon 25 OOO) 
· - 0147 (Kreon 25 OOO, Peritol, Pulmozyme, Oxis Turbuhaler) 

Leki: 

Lekarz prowadzący: 

dr n. med. Katarzyna 
ZYBERT 

lekarz, NPWZ: 6053967 
specjalista pediatrii, chorób płuc dzieci 

- Kreon 25 ooo, 25 OOO j. Ph. Eur. lipaz.y, kaps. dojelitowe, 50 szt., il.: 6, dawk.: 18kaps/dobę, odp!. : B 
- Kreon 25 OOO, 25 OOO j. Ph. Eur. lipaz.y, kaps. dojelitowe, 50 szt., il.: 6, dawk.: 18kaps/dobę, odpł. : B 
- Kreon 25 OOO, 25 OOO j. Ph. Eur. lipaz.y, kaps. dojelitowe, 50 szt. , il.: 6, dawk.: 18kaps/dobę, odp!.: B 
- Kreon 25 OOO, 25 OOO j. Ph. Eur. lipaz.y, kaps. dojelitowe, 50 szt., il.: 6, dawk. : 18kaps/dobę, odpł.: B 
- Kreon 25 OOO, 25 OOO j. Ph. Eur. lipaz.y, kaps. dojelitowe, 50 szt., il.: 6, dawk.: 18kaps/dobę, odpł. : B 
- Peritol, 4 mg, tabl., 20 szt., il.: 12, dawk.: 3xl tabl, odpł.: 100% 
- Pulmozyme, 2,5 mg/2,5 ml, roztw. do nebulizacji, 30 amp. x 2,5 ml, il.: 3, dawk.: 1 amp/dobę, odpł. : R 
- Oxis Turbuhaler, 9 mcg/dawkę, proszek do inh., 60 dawek, il.: 3, dawk.: : 2xl dawka wziewnie, odpł.: 100% 

i DOKUMENTY W ZAŁĄCZNIKU: 

P103 Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
I Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002667991-6 

I Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002668002-2 

\ Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002667984-5 
! 
\ P105 Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
! Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002668064-8 
I 

i Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002668055-9 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002668035-3 
I 

I Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002668040-6 

, Nu~er __ id_en!_Yf~~cY.J~Y NF~: ~--~~~02668022-~ __ 
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