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Nazwisko i imię: MASZOTA KLAUDIA P: 98120604685
Adres: KORPELE 251 26 A gm. SZCZYTNO

OSTRY BRZUCH. leD 10 -- RIO.O
INFEKCJA UKŁADU MOCZOWEGO.

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIECE.
STAN PO OPERACJI GUZA MÓZGU I TORBIEL TYLNEJ JAMY CZASZKI

Wyniki badań pracownianych:
Morfologia: HCT- 39,2 HOB-13,6

HCT- 36,2 HOB-12,4
CRP; 2,4 mg/ I
Sód; 133 mmol/I
Potas; 4,U nunol/l
Chlorki; 99 mmol/l
Mocz: żóhy, mętny, c.wł.-l ,010, pH-7,0, leu (-), Azo( -), białko ś1:ld, cukier - norma, ket( -), Uro.- norma, bilirubina( -), erytr.( -)
Osad moczu; nabłonki płaskie bardzo liczne; fosforany bezpostaciowe bardzo liczne
Mocz: żółty, przejrzysty, c.wł.-l ,0 15, pH-6,5, leu +, Azo pos, białko ślad, cukier - norma, ket( -), Uro.- norma, bilirubina(-), erytr.(·)
Osad moczu; nabłonki płaskie poj.; 11-3 wpw; nieliczne bakterie
Posiew moczu; Klebsiella pneumoniae. Wrażliwe na: Tnmetoprim/ sulfametoksazol, Amikacyna, Netylmycyna, Oentamycyna,
Ceftazydym, Cefotaksym, Cefuroksym, Cefaleksyna,
Rtg jamy brzusznej 29.02.2012 r.; Bardzo drobne zwapnienia w częściach miękkich po stronie lewej - możliwe, ze w nerce lew~j.
Poza tym zdjęcie jamy brzusznej bez zmian rtg. / lek. K. Rogoś /
Usg jamy brzusznej 28.02.2012 r.; Trzustka i aorta brzuszna częściowo przyslonięte gazami. Pęcherzyk żółciowe bez złogów. Drogi
żółciowe nieposzerzone. Wątroba bez zmian ogniskowych. Nieznacznie poszerzony UKM nerki prawej, nieco baruziej lewej. Poza
tym obie nerki bez zmian w usg. Śledziona niepowiększona. Bardzo duża ilość moczu w pęcherzu moczowym. / lek. K. Rogoś /

RBC-4,32
RBC-3,94

WBC-10,15
WBC-6,81

MCV-90,7
MCV-91,9

PLT-303
PLT-288

Zastosowane leczenie:
Zachowawcze - farmakologiczne + diagnostyka.

Epikryza
Przyjęta do Oddziału z objawami ostrego brzucha. W chwili przyjęcia cierpiąca. Dziecko z bardzo ograniczonym kontaktem ze
względu na MPDz i głęboką dysfunkcje CUN. W badaniu przedmiotowym stwierdzono bóle brzucha z parciem na mocz. Ze względu
na utrudnioną mikcję i zaleganie moczu w pęcherzu moczowym (USO) założono cewnik Foleya. W okresie hospitalizacji kilkakrotnie
obserwowano incydenty bólowe. Zastosowano leczenie fannakologiczne uzyskując ustąpienie dolegliwości bólowych. Wypisana do
domu z zaleceniami:

Doraźne opróżnianie pęcherza - cewnikowanie.
Kontrola w Por. Lek. Rodzinnego.
Rp. Biseptol2 x 600 mg przez 10 dni

Scopolan l czopek doraźnie.


