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1. Dzieci w wieku 5-6 lat często zgłaszają
symetryczne bóle podudzi, zwłaszcza
nocne. Czy wykonywać wtedy RTG
podudzi obustronne, czy może serie
wszystkich podstawowych badań
laboratoryjnych? Czym się kierować
(jeśli chodzi o dzieci z wywiadem
dodatnim) w podejmowaniu decyzji
o dalszej diagnostyce?
Niewątpliwie trzeba wykonać morfologię
krwi obwodowej i OB (takie bóle częsty są

w wywiadzie może mieć też inną etiologię.
Biorąc pod uwagę całość obrazu klinicznego
wskazana jest dalsza diagnostyka (wykluczenie najczęstszych zakażeń z grupy TORCH, badanie EEG i badania neuroobrazowe).
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2. Czy na leczenie gancyklowirem
wymagana jest odrębna pisemna
zgoda rodziców?
Gancyklowir nie jest zarejestrowany dla leczenia dzieci, dlatego też zawsze konieczna jest
pisemna zgoda obojga rodziców na leczenie
tym lekiem przeciwwirusowym.

1. Czy drżenie dolnej wargi
u 6-miesięcznego dziecka po
przebytej żółtaczce (prawdopodobnie
z powodu karmienia przez matkę)
z bilirubiną do 20 mg% jest objawem
i czy wymaga diagnostyki?
Nie można wykluczyć, że są to napady częściowe lub mioklonie. U niemowląt proste, ruchowe napady częściowe mogą być bardzo
dyskretne, na przykład rytmiczne mrugania czy
nawet drgania jednej brwi. Hiperbilirubinemia

3. Czy ze względu na czas oczekiwania
na wizytę w poradni okulistycznej
i neurologicznej oraz szeroki zakres
badań dziecko (niemowlę)
z oczopląsem kierować od razu
do szpitala?
Wstępna diagnostyka oczopląsu u niemowlęcia (np. badanie dna oka) może być wykonana ambulatoryjnie, ale konieczna jest także
kompleksowa diagnostyka w warunkach szpitalnych.
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objawem początowym ostrej białaczki).
Nie trzeba wykonywać badania RTG obu
podudzi.
2. Czy prawidłowe badanie RTG kości
wyklucza nowotwór? Czy istnieje
możliwość prawidłowego RTG
w nowotworze?
Nie. Może to być ostra białaczka lub drobne
przerzuty innego nowotworu, które nie zawsze uwidaczniają się w RTG.

4. Z wykładu wynika, że prawidłowo
rozwinięte dziecko z oczopląsem
ma mieć wykonane badanie MR.
Może zatem od razu kierować je
do CZD, gdzie zostanie wykonane
USG głowy i konsultacja
okulistyczna?
Oczopląs może być objawem wielu chorób, badanie USG mózgu u niemowląt powinno być badaniem przesiewowym
wykonywanym rutynowo u niemowląt. Badanie to jednak ma duże ograniczenia
(między innymi brak możliwości dokładnej
oceny struktur tylnego dołu czaszkowego
czy zakrętów kory mózgu). Konsultacja
okulistyczna może być również wykonana
ambulatoryjnie. Nie widzę potrzeby kierowania dziecka z oczopląsem „od razu”
do IP-CZD, należy jednak pamiętać, że
dziecko bez ewidentnych cech dysmorfii
może mieć pozapalne wady OUN (np. hipoplazję móżdżku, której objawem może
być oczopląs). Dla zdiagnozowania wad
OUN będzie konieczne wykonanie rezonansu magnetycznego.
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