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Išrašymo pažyma Nr. 56
Nuo 2020-02-03 iki 2020-02-12 Danielius Skersys, gimęs 2012-05-02, buvo gydomas Klinikos
„Sanitas“ sanatoriniame skyriuje.
Klinikinė diagnozė: galvos smegenų patinimo pasekmės. Vegetatyvinė būklė. PMVA.
Pseudobulbarinis sindromas. Simptomatinė epilepsija. Gastrostomos nešiotojas.
Somatoneurologinis statusas: Paciento būklė vidutinio sunkumo, sukelta CNS pažeidimo.
Kūno sudėjimas taisyklingas. Maitinimas patenkinamas. Oda įprastos spalvos. Lūpų gleivinė
įprastos spalvos ir drėgnumo. Galugerklis normalios būklės. Periferinių patinimų nėra. Širdies
tonai aiškūs, ritmiški. AS 100/60 mmHg, pulsas 90 k. per min. Kvėpavimo dažnis – 22 per min.
Auskultuojant virš plaučių kvėpavimas šiurkštus, pravedamieji karkalai. Pilvas minkštas,
neskausmingas. Kepenys palei šonkaulių lanko kraštą. Maitinimą per gastrostomą įsisavina.
Kaukolė įprastos formos. Vyzdžiai D=S, fotoreakcija gera. Rijimas apsunkintas, kartais
užspringsta. Atsirado kosėjimo refleksas. Raumenų tonusas padidėjęs pagal centrinį tipą,
sausgyslių refleksai pagyvėję, su sukėlimo zonos išplėtimu, spazminė tetraparezė, vegetatyvinė
būklė.
2020-02-03 operacinės sąlygomis paimtas kraujas iš periferinio kateterio, apimtis 40.0 ml.
Procedūrą atlaikė patenkinamai.
2020-02-10 bendro nuskausminimo metu, operacinės sąlygomis, atlikta liumbalinė punkcija,
gautas smegenų skystis, permatomas po aukštu slėgiu. Atlikta imunoterapija M 2, apimtis 1.0 ml.
Procedūrą atlaikė patenkinamai.
Okulisto apžiūra: regos nervo dalinė atrofija.
Vidaus organų echoskopija: patologija neaptikta.
Galvos smegenų daugiasluoksnė kompiuterinė tomografija: išaiškinti išorės ir vidaus
hidrocefalijos požymiai, subkompensacijos stadija. Nuosaiki teigiama dinamika.
Bendrieji klinikiniai tyrimai. Bendras kraujo tyrimas: Er 4.64*10*12 g.l, Hb – 118 g.l, leu
5.6*10*9 g.l, B-0, E-0, P-2, S-56, L-69, M-8, SOE-30 mm/val. Bendras šlapimo tyrimas: lyg.
svoris 1010, leu 0-4, baltymai 0,05 g/l, cukrus neig.
Atlikta terapija: i/v: Gliatilin po 1.0 ml, Citoflavin po 3.0 ml x 100.0 ml fiz. tirpalo, Diacarb 0.25
po ¼ tab x 1 k. ryte, Asparkam po ½ tab. x 2 k. per dieną ryte ir vakare. Kavinton 5 mg po ½ tab
x 2 k. per dieną. Fenibut 0.25 po ½ tab. prieš naktį. Analgin 0,9+ Tavegil 0,9 i/v 2 k. per dieną.
Deksametazon po 2 mg x 2 k. per dieną. Ceftriakson 500 mg x 2 k. i/v. Masažas, stuburo
kaklinės dalies magnetoterapija.
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Rekomendacijos: inhaliavimo procedūros citokinais po 2.0 ml, skiesti 2.0 ml fiz. tirpalo,
kvėpuoti pirmoje dienos pusėje, 14 dienų, esant gerai sveikatos būklei. Saugoti užšaldytą,
prieš vartojimą atšildyti iki kambario temperatūros. Nuo 2020-08-01
- Neurologo, ortopedo stebėjimas ir gydymas gyvenamojoje vietoje.
- Reabilitacija (gydomoji mankšta, masažas), magnetoterapija viršutinių ir apatinių galūnių
srityje Nr. 10. Atlikti 3-4 kartus per metus.
Taufon, Emoksipin po 1 laš. x 2 kartus per dieną 1 mėnesį, į abi akis. Atlikti regos nervo gydymo
kursą 3-4 kartus per metus.
- Med. profilaktinių skiepų atšaukimas 2 mėnesiams.
Tęsti terapiją: bazinę terapiją prieš traukulius. Depakin sirupas 250 mg x 3 kartus per dieną.
Diakarb 0,25 po ¼ tabletės vakare, 2 mėnesius. Asparkam po ½ tab. x 2 kartus per dieną, 2
mėnesius. Inhaliacijos su pulmikortu po 250 mg x 2 kartus per dieną, esant bronchitui.
2 kursas: Aminalon 250 mg po 1 tab. x 3 kartus per dieną 1 mėnesį. Semaks 1 % po 1 lašą x 1
kartą į nosį, 14 dienų. Glicin 0.1 po 1 tab. x 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, 1 mėnesį.
3 kursas: Pantogam po 3.0 ml x 2 kartus per dieną, ryte, per pietus, 1 mėnesį. Meksidol po 2.0 ml
x 1 kartą į/r, 10 dienų. Milgamma 2.0 ml x 1 kartą į/r Nr. 10, derinti su meksidolu.
4 kursas: Encefabol po 2.0 ml, 100.0 ml vandens x 1 kartą ryte, 30 dienų. Fenibut 0.25 po ½ tab.
1 kartą prieš naktį, 1 mėnesį.
5 kursas: Tanakan po 40 mg po ½ tab. x 2 kartus per dieną vakare, 1 mėnesį. Aktovegin po 2.0
ml x 1 kartą į raumenis, 10 dienų.
6 kursas – Neiromedin 20 mg po 1/3 tab x 2 kartus per dieną, 1 mėnesį. Neiroks 125 mg po ½
tab. x 2 kartus per dieną, ryte ir vakare, 1 mėnesį.
Atvykti pakartotiniam gydymui po 12 mėnesių.
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