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Szanowna koleżanko / szanowny kolego
Informujemy o naszej wspólnej pacjentce
Kowalczyk, Amelia *26.03.2009
leczonej u nas stacjonarnie od 14.07.2019 do 20.07.2019.
Diagnoza:
Koślawość tyłostopia obustronnie, supinacja przodostopia z lewej. Ograniczenie ruchomości
kolana lewego. Odchylenie do tyłu głowy kości piszczelowej, dysplazja bioder, z prawej
bardziej niż z lewej. Stan po korekcie stopy szpotawej obustronnie w 2011. Stan po operacji
łagodzącej lewego biodra części miękkich dorsalnie i części miękkich biodra wentrolateralnie
po obydwu stronach w r. 2012, operacja łagodząca lewego kolana dorsalnie z przeniesieniem
M. semitendinosus do rectus w r. 2012.

Leczenie:
Operacja dn. 16.07.19. Epifizjodeza w dystalnym odcinku femur i proksymalnym tibia
medialnie z lewej.
Fizjo- i ergoterapia.
Zakładamy, że znają państwo historię choroby Amelii Kowalczyk.
Anamneza:
Pacjentkę przygotowano dzisiaj do operacji z lewej strony. Zaplanowano operację wg Gleicha
jak również plantaryzację pierwszego promienia. Dodatkowo nastąpić powinna również
dorsałna epifizjodeza w obrębie tibia proximal. Pacjentka nie nosi już ortez, tygodniowo
wykonuje l-godzinne ćwiczenia fizjoterapeutyczne. Ostatnia kontrola miała miejsce u Dr.
Mehlerawlipcu2018.
Wynik badania
Widoczna bardzo wyraźna koślawość tyłostopia obustronnie, supinacja przodostopia z lewej, z
prawej mniej. Położenie stóp jest prawidłowe. Zgięcie w obrębie kolana z prawej możliwe do
70 %, z lewej ok. 30-35 %, wyprostowanie obustronnie pełne. W pozycji stojącej - l cm
wyrównano deseczką. Kręgosłup pionowy, ruchomość stawów biodrowych zadowalająca,
możliwe zginanie do 90 %, rotacja przy wyproście bioder ok. 40/0/30° obustronnie. Abdukcja
ok. 30 %, addukcja ok. 30 %. Bez ograniczeń w kończynach górnych.
Przebieg:
W dniu przyjęcia kontrola radiologiczna i zgłoszenie do Dr. Dussa. Tu na podstawie orzeczenia
stwierdzono, że dorsałna epifizjodeza kości piszczelowej nie przyniosłaby oczekiwanego
wyniku, tj. poprawy zginania a mogłaby spowodować pogorszenie wyprostu.

Również, uwzględniając zdjęcia rentgenowskie, planowana korekta stopy wydaje się być
niewystarczająca. W przypadku stopy wymagana jest korekta o wyraźnie większym zakresie,
prawdopodobnie z potrójną artrodezą.
Dodatkowo zauważono nieprawidłowe, koślawe położenie w obrębie nogi lewej. Z tego
powodu z rodziną ustalono, że najpierw skorygować należy nieprawidłowe, koślawe ułożenie
przed operacją lewej stopy.
W następnym dniu wyjaśniono wpłaty na planowaną operację.
W dn. 16.07.19 przeprowadzono operację. Pooperacyjnie mobilizacja. Rana bez podrażnień.
Procedury:
Prosimy o kontrolę ambulatoryjną osi nogi za 5-6 mieś. W przypadku wcześniejszego
pozytywnego wyniku prosimy o informację. Operację stopy można planować dopiero przy
prawidłowej pozycji osi nogi. Tu prawdopodobnie niezbędna potrójna artrodezą. Niestety nie
można oczekiwać polepszenia zginania w kolanie. Nie polecamy tu również zabiegu
chirurgicznego. Konieczna kontynuacja KG w warunkach ambulatoryjnych.
Regularna kontrola rany i zdjęcie szwów w ok. 12 dniu od operacji.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Dr. med. C. Dussa

Ordynator
Podpis nieczytelny.
Dr- med. V. Maestri
Specjalista ortopedii i chirurgii wypadkowej.
Podpis nieczytelny.
xxx
Rep. Nr 590/56/2019
>\ Poświadczam zgodność tłumaczenia z okazanym mi oryginałem
'' *-^\ -% dokumentu w języku niemieckim.
.,^'1 A Katowice, dn.
21.08.19

