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PROCEDURY MEDYCZNE WG ICD9: 

ROZPOZNANIA: 
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Kliniczny Oddział Chorób Płuc 

Pleć: K 
Pesel: 07260305984 

Telefon: 601662997 
L. wyk. gł. : Wyk.Gł./6603/2022 

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 25.11.2020 tezakaftor/iwakaftor, a od 13.12.2020 
elaksakaftor/tezakaftor/iwakaftor) 
Program lekowy NFZ z modulatorami białka CFTR od 15.07.2022 r. 
Przewlekłe zakażenie dróg oddechowych Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus 
Program lekowy NFZ z tobramycyną wziewną od 01.2020 r. . . . . 
Okresowe zakażenie dróg oddechowych Achromobacter xylosoxidans oraz Stenothrophomonas maltoph1ha w wyw1adz1e 
Okresowe zakażenie dróg oddechowych Aspergillus fumigatus (itrakonazol 02.2020 - 07.2020, 09.2020 - 10.2020) 
Stan po niedrożności smółkowej z perforacją prze~o_du _pokarmowego. . , 
Stan po resekcji fragmentu jelita czczego w 6 dobie zyc1a I zespoleniu koniec do konca. 
Przewlekłe zapalenia zatok przynosowych 
Nieprawidłowa tolerancja glukozy . . 
Reakcja alergiczna po zastosowaniu piperacyliny z tazobaktamem w wyw1adz1e (12.2019) 
TRYB WYPISU: 
skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym 

WYNIKI: 
Ciężar ciała przy przyjęciu : 52 kg Ciężar ciała przy wypisie: 52 kg 
BADANIA LABORATORYJNE: 
BIOCHEMIA 

[2022-10-05] ALAT (AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA): ALAT (ICD-9;I17): 12 (U/I) [2 - 40}, ASPAT (AMINOTRANSFERAZA 
ASPARAGINOWA): ASPAT (ICD-9:I19): 17 (U/I) {2 - 40), GGTP (GAMMA-GT): GGTP (ICD-9;L31): 6 (U/I) [- 30}, BIAŁKO 
CAŁKOWITE: BIAŁKO CAŁKOWITE (ICD-9;I77): 6,8 (g/dl) [6 - BJ, BILIRUBINA CAŁKOWITA: BILIRUBINA CAŁKOWITA (ICD-9 ;I89): 
0,4 (mg/dl) [0,099 -1,1], BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA (ZWIĄZANA): BILIRUBINA ZWIĄZANA (ICD-9;I87): 0,1 (mg/dl) [0, 099 - 0,3), 
LI Pl DOGRAM: CHOLESTEROL CAŁKOWITY (ICD9;I99): 146 (mg/dl) {140 - 200), CHOLESTEROL HDL (ICD9;K01): 54 (mg/dl), 
CHOLESTEROL LDL (ICD9;K03): 68 (mg/dl) [- 129}, TRÓJGLICERYDY (ICD9;O49): 122 (mg/dl) [50 - 150), GLUKOZA: GLUKOZA 
(ICD-9;L43): 90 (mg/dl) [70 - 100], KREATYNINA: KREATYNINA (ICD-9;M37): 0,61 (mg/dl) {0,2 - 0,9], SÓD: SÓD (ICD-9;O35): 137 
(mmol/1) [136 -145}, POTAS: POTAS (ICD-9;N45): 4,7 (mmol/I) {3,3 - 4,6), CHLORKI: CHLORKI (ICD-9;I97): 103 (mmol/I) {97 -
107}, CRP ILOŚCIOWO: CRP ILOŚCIOWO (ICD-9;I81): 0,7 (mg/I) [O -10], FERRYTYNA: FERRYTYNA (ICD-9;L05): 37,11 (ng/rnl) [13 - 68], HEMOGLOBINA GLIKOWANA: 5,36 (%) {4,8 - 5,9] 

HEMATOLOGIA Osoba opisująca: Siedlanowska Urswfa 

(2022-10-05] MORFOLOGIA-27 PARAMETRÓW: WBC: 8,63 (tys/ul) [4 - 10], NEUT: 2,12 (tys/ul) [1 ,8 - 7, 7] , L YMPH: 5,24 (tys/u l) 
[1 ,1 - 6,5], EOS: 0,19 (tys/ul) [O - 0,2), MONO: 0 ,89 (tys/ul) [0,4 - 1,1), BASO: 0,16 (tys/ul) [O - 0,15], LIC: 0,03 (tys/ul), NEUT %: 
24,7 (%) [45 - 70], LYMPH %: 60,8 (%) [20 - 45}, MONO %: 10,3 (%) [4 - BJ, EOS %: 2,3 (%) [1 - 4], BASO %: 1,9 (%) [O - 2) LIC 
%: 0,4 (%), RBC: 4,34 (mln/ul) {3,8 - 5,8], HGB: 14,5 (g/dl) {12 - 15], HCT: 45,3 (%) [36 - 45}, MCV: 104 ,1 (fi) {78 - 93}, MCH: '33.4 
(pg) [27,5 - 32}, MCHC. 32,1 (g/dl) {32 - 37], RDW-CV: 12 (%) [11,5 - 14,5}, RDW-SD: 46,8, PL T : 357 (tys/ul) [150 - 400} MPV g 3 
(fi) {8 -10}, PCT: 0,33 (%), PDW: 15,1 (fi) {9 -14), P-LCR: 30,7 (%) [15 - 35), P-LCC: 110 (tys/ul) . . . 

IMMUNOCHEMIA 
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[2022-10-05] WITAMINA D3: WITAMINA D3 (ICD9;O91): 21 (ng/ml), IGE CAŁKOWITE: IGE CAŁKOWITE (ICD-9;L89): 79,5 (IUlml) [· 
200], INSULINA: INSULINA (ICD-9;L97): 3 (ul U/ml) [2,6 - 24,9} 

Osoba opisująca: Siedlanowska Urszula 

KOAGULOLOGIA 

[2022-10-05] APTT: APTT (ICD-9;Gll): 26,5 (sek) [21,8 _ 28}, PT (CZAS PROTROMBINOWY): INR (ICD9;G21): 1,02 [0,85 - 1,25), 
PT (CZAS PROTROMBIN OWY): 10,6 (sek) [9,3 -12,5}, PT% (WSKAŹNIK PROTROMBINOWY): 98,1 (%) [80 -120] 

Osoba opisująca: Siedlanowska Urszula 

BADANIA OBRAZOWE/DIAGNOSTYCZNE: 

[2022-10-05] USG NACZYŃ KOŃCZYN GÓRNYCH - DOPPLER: USG NACZYŃ K.K. GÓR.-DOP. 
Zmniejszony do 3cm/s przepływ dogłowowy w prawej żyle podobojczykowej, wąskie, niemal niewidoczne ś~iatło na poziomie dołu nadobo1czykowego, widoczny przepływ oboczny od dołu pachowego prawego. Przepływ adekwatny po leweJ ok. 20cm/s. 

Osoba realizująca: Maria Uliasz 

[2022-10-05] USG BRZUCHA I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ: USG BRZUCHA I PRZ. ZAOT. 
y.tątroba o prawidłowej echogeniczności i echostrukturze, bez zmian ogniskowych, niepowiększona (SSI 3,9kPa, od 3,6 do 6,9) Zyła wrotna nieposzerzona, 9mm; 35cm/s 
Pęcherzyk żółciowy prawidłowy, bez złogów. 
Trz_ustka o podwyższonej echogeniczności, prawidłowej wielkości, widoczna częściowo. Śledziona prawidłowa (dł.86mm) . Obie nerki prawidłowej wielkości, miąższ prawidłowej echogeniczności, o zachowanym zróżnicowaniu, bez złogów. Dl. NP 103mi:n, NL 104mm. UKM-y nieposzerzone, moczowody niewidoczne. Pęcherz moczowy średnio wypełniony, prawidłowy. 
Sciany jelit niepogrubiałe. Wyrostek robaczkowy niewidoczny. Węzły chi. krezkowe niepowiększone. Nie stwierdzam wolnego płynu w jamie brzusznej . 

Osoba realizująca: Maria Uliasz 
KONSULTACJE: 

[2022-10-06 10:23] Konsultacja fizjoterapeutyczna - Zespół Rehabilitantów Oddziału Chorób Płuc 
Podczas pobytu na oddziale omówiono i sprawdzono sposób wykonania drenażu drzewa oskrzelowego. Pacjentka od grudnia 2020 r przyjmuje Kaftrio. Nebulizacje wykonywane były z 6%NaCI - aktualnie przy takim stężeniu pacjentka kaszle nieproduktywnie. Zalecono zmniejszenie stężenia do 3%NaCI. Drenaż wykonywany jest przy pomocy urządzenia Simeox naprzemiennie z drenażem autogenicznym. W CLM przy porannych drenażach Zuzanna odpluwała niewielką ilość wydzieliny. Zaleceń dotyczących drenażu nie zmieniam. Przypomniano aby zabiegi inhalacyjno- drenażowe wykonywać sumiennie i dokładnie. 
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[2022-10-06 14:38) Konsultacja dietetyczna - Zespół Dietetyków Oddziału Chorób Płuc 

Dziewczynka 15 lat i 4/12 chorująca na mukowiscydozę, zaburzenia tolerancji glukozy, stan po niedrożności smólkowej z perforacją 
przewodu pokarmowego, leczenie modulatorami białka CFTR (od 25.11.2020 tezakaftor/iwakaftor, a od 13.12.2020 
elaksakaftor/tezakaftor/iwakaftor), program lekowy NFZ z modulatorami białka CFTR od 15.07.2022. Ocena stanu odżywienia (siatki 
centylowe OLAF, TANIT A): masa ciała 51,6 kg (38c) , wysokość ciała 160,5 cm (28c), BMI 20,0 kg/m2 (49c), FM 14,4 kg/28,0% (N), 
FFM 37,2 kg/72,0% (N), gdzie FM - tkanka tłuszczowa, FFM - beztłuszczowa masa ciała. Masa ciała -0,4 kg , wysokość ciała b/zmian 
w ciągu 1 m-sca. Apetyt dobry, aktualnie pacjentka przyjmuje Peritol 2 x 1 tabl./dobę (w 08.2020 była przerwa w przyjmowaniu). 
Zwyczajowy schemat żywienia oraz prowadzone suplementacje b/zmian. Glikemie domowe wg wywiadu: na czczo <100mg%, 2h po 
posiłkach do 104mg%, przy czym zgłoszono dość często występujące objawy mogące świadczyć o hipoglikemiach - zalecono 
kontrolę glikemii w takich sytuacjach. Stolce 1-2 x dobę, typ 4 wg skali bristolskiej, b/niepokojących domieszek, dolegliwości ze strony 
p. pokarmowego negowane. Przeprowadzono edukację żywieniową oraz na temat suplementacji enzymatycznej i witaminowej, 
ponownie omówiono postępowanie dietetyczne podczas leczenia modulatorami białka CFTR. Witamina D - 21 ng/ml (stężenie 
suboptymalne, modyfikacja suplementacji po otrzymaniu wyników wit. A i E) . 

ZALECENIA: 
1) Dieta wysokokaloryczna, bogatobiałkowa z niskim/średnim indeksem glikemicznym oraz ograniczenie cukrów prostych 
- Regularne dosalanie (odpowiednio większa podaż soli w dni upalne, podczas wzmożonej aktywności fizycznej , infekcji, gorączki , 
biegunki, wymiotów) 
- Regularna kontrola glikemii domowych (na czczo i 1-2h po posiłkach oraz w sytuacji podejrzenia hipoglikemii) 
- Regularne, zbilansowane posiłki (średnio 5 x dobę co ok. 3 godz.), stosowanie dodatków tłuszczowych do posiłków (najlepiej 
pochodzenia roślinnego - np. orzechy, migdały, nasiona, pestki, masło orzechowe 100%, oleje/oliwa na zimno), stosowanie 
pełnoziarnistych produktów zbożowych (pieczywo, kasze, ryże , makarony) oraz pełnowartościowego białka (mięso, ryby, jaja), do 
picia woda naturalna 
- Prawidłowo zbilansowany posiłek to taki, który składa się z pełnowartościowego białka, węglowodanów złożonych oraz tłuszczu, 
najlepiej pochodzenia roślinnego 
- Odpowiednia obróbka termiczna potraw: preferowane warzywa/owoce w postaci surowej (np. surówki) , gotowanie produktów 
zbożowych al dente. Im większy stopień rozdrobnienia potrawy, tym również wyższy IG 
2) Suplementacja enzymatyczna: 
- Przelicznik: 3000 j. lipazy/1 g tłuszczu 
- Maksymalna dawka dobowa: Kreon 25 tys. 20,5 kaps./dobę 
- 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 dokładnie w 
oparciu o przelicznik i zawartość tłuszczu w posiłku/produkcie . Przydatne w tym mogą okazać się np. www.ilewazy.pl, www.tabele
kalorii .pl, aplikacje typu VitaScale/Fitatu, czytanie etykiet i ważenie produktów 
3) Suplementacja wit_aminowa - przyjmować regularnie podczas posiłku tłustego, przy enzymach: 
- Cystisorb 2 x 1 kaps./dobę 
- Vigalex Forte (2000 IU) 1 x 1 tabl./dobę 
- Vitacon 1 x 1 tabl./TYDZIEŃ (wt) 
4) Inne suplementy: Omegamed pregna 2 x 1 kaps./dobę 

Peritol 2 x 1 tabl./dobę (1. tab. rano, 1. tab. wieczorem), stosować przez 3-6 m-scy 

Leki przyczynowe przyjmować z posiłkiem zawierającym tłuszcze (min. 10g tłuszczu + suplementacja enzymatyczna). Należy unikać 
pokarmów i napojów zawierających grejpfruty. Wskazana regularna kontrola_glikemii domowych. 

ZLECENIA OCZEKUJĄCE NA WYNIK: 
[2022-10-04) Badanie laboratoryjne: Witamina A (3380), Witamina E (3344) 
[2022-10-04) Mikrobiologia: Posiew plwociny w kierunku grzybów (Badanie statutowe) 

mgr Paulina MADEJ 
dietetyk 

osoba realizująca 

[2022-10-04) Mikrobiologia: Badanie plwociny w kierunku gruźlicy i mykobakteriozy (Badanie statutowe) 
[2022-10-04) Mikrobiologia: Posiew plwociny w kierunku bakterii (Badanie statutowe) 

ZASTOSOWANE LECZENIE 

Kreon 25000 kaps.-, Cystisorb - -, Sumamed kaps. 0,25 g, Oxis Turbuhaler proszek do inhalacji 0,009 mg w dawce, Acc 
Optima tabl. musujące 0,6 g, Pulmozyme płyn 0,0025 g/2,5 ml= 2500 j., Peritol tabl. 0,004 g, Aqua Pro lnjectione inj. 
500 ml, Mikrozid - universal wipes, Natrium Chloratum isotonica 0,9%/l0ml, Natrium Chloratum 10%/10ml 

EPIKRYZA 

Pacjentka 15,5-letnia chorująca na mukowiscydozę (genotyp: F508del/F508del) została przyjęta do oddziału celem 
kontroli klinicznej i ewentualnej modyfikacji leczenia. 

Dziewczynka pozostaje pod opieką CLM w Dziekanowie Leśnym od 05.2018 r. 
W tym czasie wielokrotnie wymagała antybiotykoterapii dożylnej (ostatnio w 03.2022 - ceftazydym, amikacyna, wcześniej 
w 03.2021- cefepim, kolistyna) . 
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W 12.2020 r. włączono do leczenia tormoterol , tezakaftor/iwakaftor (Symkevi/Kalydeco) oraz aztreonam wziewnie (leki 
własne pacjentki). 
Od 13.12.2020 r. pacjentka przyjmuje elaksakaftor/tezakaftor/iwakaftor (Kaftrio/Kalydeco). 
Od 19.07.2022 r. pozostaje w programie lekowym NFZ z modulatorami białka CFTR. 

Od_ 2010 r. w posiewach plwociny stwierdzano wzrost Pseudomonas aerugi nosa. Od 2016 r. pacjentka leczona była 
kohstyną wziewną na zmianę z tobramycyną wziewną. w 01.2020 r. została włączona do programu lekowego NFZ z 
tobramycyną wziewną. Ponadto w posiewach plwociny stwierdzano zakażenie dróg oddechowych Achromobacter 
xylosox1dans (11.2020, 08.2020, 07.2020) oraz Stenotrophomonas maltophilia (11.2020). Od czasu włączenia leczenia 
mo~ulatorami bial~a CFTR o wysokiej skuteczności (eleksakaftor/ivakaftor/tezakaftor) w posiewach z plwociny 
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 furnigatus (02-
07.2020, _ 09-10.20~0, dodatnie posiewy plwociny w 12.2019, 01.2020, 08.2020). z uwagi na błędną informację z 
Praco:vrn Mykologu o wyniku badania (o wyhodowaniu Scedosporium apiospermium), dziewczynka była leczona przez 
10 dm posakonazolem (07.2020). 
W 11.2020 r. uzyskano ponownie wzrost Aspergillus fumigatus 2 kolonie oraz licznych kolonii Oidiodendron spp., nie 
?znacz~no leko":'rażliwości z uwagi na zbyt małą ilość materia/u. z uwagi na brak istotnych objawów zakażenia oraz 
interakqe z przyJmowanym wówczas leczeniem przyczynowym (tezakaftor/iwakaftor) odstąpiono od ponownego leczenia 
1trakonazolem. W kolejnych posiewach plwociny (05.2021, 08.2021, 10.2021, 03.2022) stwierdzono wzrost Candida 
albicans. 

Badania plwociny w kierunku zakażenia prątkiem gruźlicy były ujemne (05.2019, 07.2020, 05.2021). 

W ostatnim USG jamy brzusznej (10.2021) z nieprawidłowości opisano hiperachogenną trzustkę , obraz pozostałych 
narządów prawidłowy, SSI 5,3kPa, żyła wrotna nieposzerzona, 10,6mm; 15,55cm/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 (11.2020) wykonano LDCT klatki piersiowej (12.2020), w którym 
zwraca/a uwagę progresja zmian torbielowatych w piacie górnym płuca prawego - stwierdzono m.in. marskość piata 
górnego z dużymi torbielowatymi rozstrzeniami stanowiącymi martwą przestrzeń oddechową. Badania omówiono na 
konsylium pulmonologiczno-radiologicznym oraz odbyło się konsylium pulmonologiczno-transplantacyjne (07.12.2020) z 
zespołem transplantologicznym Oddziału Transplantacji Płuc z Pododdziałem Mukowiscydozy ze Śląskiego 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 (14.12.2021) z dr hab. n.med. Bartoszem Kubisa z Kliniki 
Kardiochirurgii UCK WUM, podczas której również stwierdzano wskazania do wykonania lobektomii piata 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 (10.2021) opisano stabilny obraz piata 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 piata górnego wynika z wchłonięcia 
powietrza z martwych rozstrzeniowych przestrzeni powietrznych w szczycie), zmiany powodują zastępcze rozdęcie piata 
dolnego płuca prawego, rozdęcie szczytu lewego z przepukliną śródpiersia na stronę prawą, mogące zagrażać funkcji 
płuca lewego i dolnego piata płuca prawego. 

Podczas ostatniej hospitalizacji w CLM (03.2022) wykonano kontrolne CT klatki piersiowej z kontrastem. Kontrast nie 
dotarł do naczyń klatki piersiowej bezpośrednio ze wzg lędu na zespól ucisku prawej żyły podobojczykowej przez żebro i 
obojczyk. w badaniu stwierdzono wyraźną regresję ilości i wielkości rozstrzeni, wyraźnie cieńsze ściany rozstrzeni w 
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porównaniu z badaniem poprzednim. Opisano w płucu prawym marskość płata g?rnego ze z_nacznie posze?onymi . cienkościennymi rozstrzeniami do 16 mm, obwodowe rozdęcie płuc , pu~apk1 powietrzne_. nas1lon~ rozstrzenie oskrzeli, bez zagęszczeń w miąższu płucnym. Po omówieniu wyników na konsyl_1_um pulmonolog1czno-rad1olog1cznym . zadecydowano o konieczności kontynuacji planowych antybiotykoterap11 dozylnych oraz _zaplanowa_no CT klatki piersiowej z kontrastem podanym przez żyły prawej kończyny górnej po 2 cyklach antyb1otykoter~p111.v. Zaplanowano hospitalizację celem antybiotykoterapii dożylnej oraz wykonania oceny U::i~ przep!YWu_w naczyniach podoboJczykowych w 06.2022 r. Pacjentka nie zgłosiła się do oddziału w wyznaczonym _ter'!1Ime, rodzice nie ust~lil1 innego terminu leczenia dożylnego z uwagi na dobre samopoczucie dziewczynki oraz doleghwoscI zgłaszane przez nią w trakcie ostatrneJ 
hospitalizacji. 

z uwagi na uciśnięcie prawej żyły podobojczykowej przez żebro i obojczyk antybiotyki nie powinny być podawane przez 
wenflon założony na prawej kończynie górnej. 

Konsultacje specjalistyczne: . 
- Badanie okulistyczne (07.2022) - narząd wzroku stosowny do wieku. . . .. - konsultacja gastrologiczna (10.2021) - bez istotnych dolegliwości , zalecono dalszą kontrolę w ramach hosp1tallzaq1 w 
CLM 
- konsultacja ortopedyczna (10.2021) - postawa w granicach normy 

Szczepienia (na podstawie karty szczepień) : BCG, p/WZW B - 3 dawki , Priorix 1 dawka (nie podano jeszcze dawki przypominającej), Pentaxim - 4 dawki, Prevenar 1 dawka pod koniec 2. r.ż. , Vaxigrip poda"."'a~o w ~atach 2?08-20~0). Pacjentka ani rodzice nie są zaszczepieni p-COVID-19. Po raz kolejny zalecono to szczepienie, ktore powinno byc 
wykonane u pacjentki z przewlekłą chorobą płuc w dobie pandemii. 

Ostatnia wizyta w CLM (w ramach programu lekowego NFZ z tobramycyną wziewną) miała miejsce w dn. 09.09.2?22 r. Obecnie pacjentka jest w tracie cyklu leczenia (16.09-13.10.2022, kolejny cykl od 11.11.2022). Od tego czas~ paq~ntka nie chorowała, nie obserwowano duszności, nie kasłała, nie odkrztuszała wydzieliny. Nie występowały doleghwośc1 ze strony zatok. Obserwowano podrażnienie dróg oddechowych przy nebulizacji z 6% NaCI. Bóle głowy i brzucha dziewczynka neguje. Stolce oddawała 1-2 x dobę, prawidłowe. Okresowo odczuwała drętwienia kończyny górnej prawej. Samopoczucie miała dobre, nie obserwowano spadków nastroju. Glikemie mierzone w domu były zadowalające , ale dziewczynka zgłasza okresowo objawy hipoglikemii - drżenia rąk , osłabienie - nigdy nie mierzono glikemii w trakcie 
objawów. 

Przy przyjęciu do oddziału pacjentka była w stanie ogólnym dobrym, pozycja ciała dowolna, parametry życiowe w normie. Nastrój wyrównany. W badaniu przedmiotowym z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono palce pałeczkowate, pogłębioną kifozę piersiową, blizny pooperacyjne na skórze brzucha, osłuchowo nad polami płucnymi 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 z nieprawidłowości stwierdzono niewielkie obniżenie stężenia witaminy D3 oraz podwyższone MCV, bez cech niedokrwistości. W USG jamy brzusznej poza hiperechogenną trzustką nie stwierdzono odchyleń, SSI 3,9kPa (od 3,6 do 6,9), żyła wrotna nieposzerzona, 9mm; 35cm/s. Ponownie omówiono wyniki badań na kominku pulmonologiczno-radiologicznym - stwierdzono brak bezwzględnych wskazań do wykonania CT klatki piersiowej po 6 miesiącach od poprzedniego badania. Z uwagi na 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. Wykonano USG z oceną przepływów w naczyniach kończyn górnych, w którym stwierdzono zmniejszony do 3 cm/s przepływ dogłowowy w prawej żyle podobojczykowej, wąski e , niemal niewidoczne światło _na poz~omie dołu nadobojczykowego, widoczny przepływ oboczny od dołu pachowego praw~g?; pr~eplyw po strome lewe1 adekwatny, ok. 20cm/s. Zaplanowano kontrolne badanie podczas kolejnej hosp1tal1zac1I oraz _zalecono objęcie opieką poradni chirurgii naczyniowej . W badaniach czynnościowych układu oddechowego stwierdzono stabilny wynik badania spirometrycznego (FEVl 55% FVC 80%) , poprawę parametru LCI 2 ,5% w.n. (spadek z 13,2 do 11), w oscylometrii bez 
Odbyły się ko~s_ultacj_e dietety_czn_e, fizjoterapeutyczne i psychologiczne. Z uwagi na nietolerancję 6% NaCI w nebulizacji, zalecono ~mme~s~en~e JeJ stęzerna do 3%._ Zaplanowano ew. modyfikację dawkowania witamin po otrzymani wyników ozna~z~rna -~~ęzen wItamIny A I E. Z uwagi na makrocytozę zaplanowano kontrolną morfologię podczas kolejnej hosp1t_ahzaq1_ 1 ew. wlączerne do leczenia ~asu foliowego i witamin z grupy B. w opracowaniu pozostają badania plwociny w kierunku bakteni (w tym prątkow) i grzybów. 
Dzielfllczynkę w stanie ogólnym dobrym wypisano do domu z zaleceniami jak niżej. 
ZALECENIA 

• A A A 

Dieta wysokokaloryc_zna, bogatob i ~łko~a z niskim/średnim indeksem glikemicznym oraz ograniczenie cukrów prostych - Regularne dosalanie (odpow1edn10 większa podaż soli w dni upalne, podczas wzmożonej aktywności fizycznej, infekcj i, 
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' gorączki , biegunki, wymiotów) . . , 
- Regularna kontrola glikemii domowych (na czczo 1 1-2h po posiłkacn) . k , tłuszczowych do posiłków 
- R~gula~ne, zbilansowane posiłki (średnio 5 x dobę co ok. 3 ~odz.), sto~owarne dodath 

0
:e lOO%, oleje/oliwa na zimno), 

(na1lep1eJ pochodzenia roślinnego - np. orzechy, migdały, nasiona, pestki_, masło orzec 
O 

I 
wartościowego białka 

stosowanie pełnoziarnistych produktów zbożowych (pieczywo, kasze, ryze, makarony) oraz pe no 

(mięso_, ryby, jaja), do picia woda naturalna . , . . d ów złożon eh oraz 
- Prawidłowo zbilansowany posiłek to taki, który składa się z pełnowartosc1owego białka, węglowo an Y 

tłuszczu, najlepiej pochodzenia roślinnego . • t · 
- Odpowiednia obróbka termiczna potraw: preferowane warzywa/owoce w postaci suroweJ ~np. surówki), go owanie 

produktów zbożowych al dente. Im większy stopień rozdrobnienia potrawy, tym również wyzszy IG 

Suplementacja enzymatyczna: 
- Przelicznik: 3000 j. lipazy/1 g tłuszczu 
- Maksymalna dawka dobowa: Kreon 25 tys. 20,5 kaps./dobę 
- Maksymalna dawka na posiłek: Kreon 25 tys. 5 kaps./posiłek . , 
- Dawki maksymalne wskazują możliwą dawkę do przyjęcia, a nie dawkę konieczną. Dawki enzymów nal~zy szacowac 
dokładnie w oparciu o przelicznik i zawartość tłuszczu w posiłku/produkcie. Przydatne w tym mogą okazac się np. www. 
ilewazy.pl, www.tabele-kalorii.pl, aplikacje typu VitaScale/Fitatu, czytanie etykiet i ważenie produktów 
Suplementacja witaminowa - przyjmować regularnie podczas posiłku tłustego, przy enzymach: 
- Cystisorb 2 x 1 kaps./dobę 
- Vigalex Forte (2000 IU) 1 x 1 tabl./dobę 
- Vitacon 1 x 1 tabl./TYDZIEŃ (wt) 
Inne suplementy: Omegamed pregna 2 x 1 kaps./dobę 

Peritol 2 x 1 tabl./dobę (1. tab. rano, 1. tab. wieczorem), stosować przez 3-6 m-scy 

ACC 600 mg 1 x 1 tabl. 
Sumamed 500 mg - 1 tabl 3 x w tyg. (pon, sr, pt) 

Kaftrio 2 tabl. rano z posiłkiem zawierającym tłuszcz 
Kalydeco 1 tabl. po 12 godz. od Kaftrio - z posiłkiem zawierającym tłuszcz 
W trakcie leczenia produktem leczniczym Kaftrio + Kalydeco należy unikać pokarmów i napojów zawierających 
grejpfruty. 

Zabiegi inhalacyjno-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. 

Dalsza opieka Poradni Laryngologicznej. 

Wskazane objęcie opieką Poradni Chirurgii Naczyniowej - skierowanie wydano. 

Dalsza opieka w CLM: 
- kolejna wizyta w Poradni Leczenia Mukowiscydozy z programu lekowego NFZ z tobramycyną wziewną 4.11.2022 r. 
godz. 11.00 (przed 11.11.2022) 
- kolejna wizyta w Poradni Leczenia mukowiscydozy z programu lekowego NFZ z modulatorami białka CFTR w dn. 
7.10.2022 r., kolejna 23.12.2022 godz. 9.00 (przed 2.01.2023) 
- hospitalizacja 1-dniowa w dn. 23.12.2022 godz. 9.00 (zaplanowano wykonanie USG doppler naczyń kończyn górnych i 
morfologię) . 

- w razie konieczności zmiany terminów prosimy o kontakt mailowy clm@szpitaldziekanow.pl lub tel. 22 76 57 402. 

Lekarz wypisujący: 
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Anna WOŁKOWICZ 
lekarz, NPWZ: 2649845 

specjalista pediatrii 

~ 
~ 41111 

prof. dr hab. med. Dorota 
SANDS 

lekarz, NPWZ: 6177153 
specjalista pediatrii, alergologii , chorób 

płuc 

WYSTAWIONE RECEPJ:ł iJ Wołk 
rv s/J le~ ~i 

Kody dostępowe e-Recept: spec · ee/a/i afz \,) c-ł 
- 7921 (Kreon 25 OOO) Ja/ista 

st
a ~ 

- 4 706 (Kreon 25 OOO) Cńo,-, ' diatr,;-
/Jlu 

- 6166 (Kreon 25 000) c d<te . 
- 3643 (Vitacon , Kreon 25 OOO) c, 

- 5916 (Kreon 25 OOO) 

Leki : 

Anna WOŁKOWICZ 
lekarz, NPWZ: 2649845 

V) specjalista pediatrii 
";)Io 

~ Ą17/Ja , . 

";)Io ~ - t (ó ·/, ' 
rv spec · spec · . rz c-ł 

Ja/ista a /Je . 
Chorób dtatr;; 

Plucd. . 
<tec; 

- Kreon 25 OOO, 25 OOO j. Ph. Eur. lipazy, kaps. dojelitowe, 50 szt., il.: 6, dawk. : 20 kaps. na dobę, odpf. : B 

- Kreon 25 ooo, 25 ooo j. Ph. Eur. lipazy, kaps. dojelitowe, 50 szt., il. : 6, dawk.: 20 kaps. na dobę, odpf. : B 

- Vitacon, 10 mg, tabl. drażowane , 30 szt., il. : 1, dawk.: 1 tabl/tydzień, odp/.: X 

- Kreon 25 ooo, 25 ooo j. Ph. Eur. lipazy, kaps. dojelitowe, 50 szt., il.: 6, dawk.: 20 kaps. na dobę, odpf. : B 

- Kreon 25 OOO, 25 OOO j. Ph. Eur. lipazy, kaps. dojelitowe, 50 szt., il. : 6, dawk. : 20 kaps. na dobę, odpf. : B 

- Kreon 25 OOO, 25 OOO j. Ph. Eur. lipazy, kaps. dojelitowe, 50 szt., il. : 6, dawk.: 20 kaps. na dobę, odpł. : B 

DOKUMENTY W ZĄ~ĄCZNIK~: 

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002065407-9 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002065398-8 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002065388-5 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002065380-3 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002065370-0 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002065360-7 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002065343-3 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002065333-0 

Numer identyfikacyjny NFZ: 0-22-002065319-8 

Poradnia chirurgii naczyniowej: e-Skierowar.ie: Kod dostępu : 3118 
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