PRZEWODNIK
PACJENTA PO DEKOMPENSACJI
METABOLICZNEJ

PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI/INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA „OGÓLNEGO
PROTOKOŁU RATUNKOWEGO ONLINE”

IWprowadzenie
Ryzyko nawrotowych zaburzeń równowagi metabolicznej jest
zwiększone w wielu chorobach metabolicznych.
Do takiej dekompensacji metabolicznej może dość w sytuacji
przeziębienia, innej infekcji, urazu, wymiotów; także w
przypadku, gdy pacjent nie może normalnie jeść/pić lub gdy
jest podekscytowany zbliżającym się wydarzeniem (np.
urodzinami).
Ten protokół ma na celu zapobieganie dekompensacji
metabolicznej i określenie bezpiecznych zasad postępowania
w domu (faza 1) lub w pierwszych godzinach pobytu w szpitalu
(faza 2).
Gdy pacjent zachoruje, fazę 1 protokołu ratunkowego można
rozpocząć już w domu, co może zapobiec hospitalizacji.
W przypadku konieczności leczenia w szpitalu, protokół
zapewnia jasny obraz rzeczywistej sytuacji zarówno
rodzicom/pacjentom jak i pracownikom ochrony zdrowia. Może
to zapobiec niebezpiecznym sytuacjom i poprawić omunikację
pomiędzy rodzicami a lekarzami.
W przypadku postępowania okołooperacyjnego rzedstawiona
w protokole szybkość infuzji na ogół powinna być dpowiednia.
Jednak zarówno w przypadku zabiegów ostrych jak i w trybie
planowym zasadniona jest specjalistyczna konsultacja
metaboliczna.
Stosując przedstawione w protokole etapy (medyczne i
komunikacyjne) rodzice i pacjenci mogą współpracować z
pracownikami ochrony zdrowia, aby w jak największym
stopniu zapobiec dekompensacji równowagi metabolicznej.

We współpracy z lekarzem specjalizującym się w zaburzeniach metabolicznych
(od którego można uzyskać numery telefonów alarmowych i inne szczegóły),
można wygenerować swój osobisty protokół na stronie internetowej:

https://gsdpoliapptest.azurewebsites.net/ineaemergency

W JAKI SPOSÓB?
Aby wygenerować protokół, w aplikacji
internetowej należy podać następujące dane:
imię i nazwisko pacjenta/pacjentki
dokładną nazwę choroby pacjenta/pacjentki
wagę pacjenta/pacjentki w kilogramach
język odpowiedni do komunikacji
dane kontaktowe lekarzy specjalizujących się w
zaburzeniach metabolicznych i
świadczeniodawców (szpitali, przychodni) oraz
numery telefonów do konsultacji w sytuacjach
nagłych

Protokół, ulotka i strona internetowa zostały utworzone w ramach
projektu Europejskiej Sieci Referencyjnej ds. Dziedzicznych Chorób
Metabolicznych. Wszyscy współpracownicy są wymienieni na stronie
internetowej.

Przewodnik dla rodziców
Kiedy zachoruje Twoje dziecko
Objawy, na które należy zwrócić uwagę, mogą być ogólne (takie jak
wymioty, gorączka) lub specyficzne dla choroby metabolicznej (np.
ból mięśni). W takich sytuacjach pacjenci z chorobą metaboliczną
potrzebują dodatkowej ilości energii, aby wrócić do wcześniejszego
dobrostanu. Obecność choroby metabolicznej utrudnia
rekonwalescencję, co może doprowadzić do dekompensacji
metabolicznej. W takich warunkach niedobór energii może być
bardziej dotkliwy i w efekcie mogą powstać toksyny.

Faza 1, krok 1
Jeśli podejrzewasz dekompensację metaboliczną, stosuj
się do zasad przedstawionych w protokole. Wcześniej
przygotuj się do realizowania go krok po kroku, zgodnie
ze spersonalizowaną wersją. Skontaktuj się z lekarzem
prowadzącym/lub specjalistą w dziedzinie metabolizmu,
aby poinformować o rozpoczęciu stosowaniu protokołu.
Numery telefonów do lekarza/szpitala/oddziału, do
którego należy zadzwonić, znajdują się w protokole.
Faza 1, krok 2
Postępuj zgodnie z protokołem i podaj paracetamol,
maltodekstrynę i/lub doustny płyn nawadniający zgodnie z
protokołem. Obniżenie temperatury ciała jest ważne, aby
zmniejszyć zapotrzebowanie metaboliczne. Paracetamol to
dobry lek przeciwgorączkowy pierwszego wyboru. Niektórzy
lekarze mogą zalecić alternatywne lub dodatkowe
leki przeciwgorączkowe, takie jak NLPZ (niesteroidowe leki
przeciwzapalne).

Twoje dziecko czuje się lepiej?
Sprawdzaj stan swojego dziecka co trzy godziny, także w nocy. Jeśli stan
Twojego dziecka się poprawi, skontaktuj się z lekarzem, aby o tym
poinformować. Jeśli stan Twojego dziecka się pogorszy, przejdź do fazy 2
protokołu (realizacja w warunkach szpitalnych).

Faza 2
Zadzwoń po karetkę lub zabierz dziecko do szpitala.
Zadzwoń na oddział pediatryczny szpitala w pobliżu Twojego domu, aby
poinformować, że Twoje dziecko może wymagać przyjęcia do szpitala. Zabierz
dziecko do szpitala; weź także ze sobą protokół ratunkowy. Jeśli sytuacja
Twojego dziecka jest bardzo poważna, możesz wezwać pogotowie. Jak
najszybciej przekaż protokół lekarzowi lub pielęgniarce (lub personelowi
pogotowia ratunkowego) i podkreśl jego znaczenie. Podaj również nazwisko
lekarza(y), których poinformowałeś. Protokół można następnie dalej stosować.
Poproś o konsultację z lekarzem specjalizującym się w leczeniu chorób
metabolicznych.

WSKAZÓWKA 1

Przed użyciem protokołu po raz pierwszy
podziel się nim i omów go z pracownikami
służby zdrowia w szpitalu, do którego Ty/Twoje
dziecko zostanie przyjęte w nagłym wypadku.
Wyjaśnij, jak ważny jest protokół ratunkowy i
wskaż, jakie ryzyko wiąże się z nieprawidłowym
przestrzeganiem tego protokołu. Możesz
poprosić o pomoc swojego specjalistę. Zapytaj
w lokalnym szpitalu, do kogo/do którego
oddziału możesz zadzwonić bezpośrednio, gdy
konieczne jest zastosowanie fazy 2 protokołu.
Zapisz ten numer tutaj: ________________________.

WSKAZÓWKA 4

Upewnij się, że wydrukowana wersja protokołu jest
dostępna w stałym miejscu w domu (na przykład
na stole/drzwiach lodówki). Protokół można
przechowywać w plastikowej osłonie, aby był
czysty. Podczas podróży zawsze miej ze sobą
protokół. Dobrze jest trzymać kopię w (np.
szkolnej) torbie dziecka.

WSKAZÓWKA 7

To nie jest protokół leczenia. Protokoły awaryjne
są używane przez pierwsze 24–48 godzin.
Dlatego ważna jest komunikacja z lekarzem w
rejonie i specjalistami w dziedzinie chorób
metabolicznych, zwłaszcza gdy badania
laboratoryjne są dostępne w szpitalu.

WSKAZÓWKA 2

WSKAZÓWKA 3

WSKAZÓWKA 5

WSKAZÓWKA 6

WSKAZÓWKA 8

WSKAZÓWKA 9

Regularnie sprawdzaj swoje zapasy
paracetamolu, doustnego płynu
awadniającego i maltodekstryny (istnieją
różne marki). Produkty te muszą być zawsze
łatwo dostępne, gdy tylko trzeba będzie
wdrożyć protokół. W przypadku niektórych
chorób będziesz potrzebować również
zapasów, aby rozpocząć karmienie przez
zgłębnik.

Regularnie sprawdzaj wagę dziecka. Protokół
awaryjny należy dostosować, gdy tylko waga
dziecka zmieni się o więcej niż 10%.
Poinformuj swojego specjalistę zajmującego
się metabolizmem lekarza opiekującego się
dzieckiem w rejonie, kiedy drukujesz nowy
protokół ze skorygowaną wagą.

W tym protokole definicja gorączki to:
Jednorazowo zmierzona temperatura powyżej
38,5 ° C lub dwukrotnie zmierzona temperatura
38,0 ° C, z jednogodzinną przerwą.

WSKAZÓWKA 10

Przyjmowanie/przepisywanie leków
przeciwwymiotnych (takich jak
ondansetron/Zofran) nie jest wskazane bez
wcześniejszej konsultacji ze
specjalistą w dziedzinie metabolizmu.

Podczas podróży: zrób kopię protokołu do
użytku w samochodzie lub zeskanuj
protokół, aby móc go otworzyć w telefonie.
W ten sposób zawsze będziesz mieć go pod
ręką podczas podróży. Warto też ponownie
przeczytać protokół przed wyjściem z
domu. Upewnij się, że masz ze sobą
wszystko co może okazać się potrzebne w
trakcie podróży.

Regularnie czytaj i aktualizuj protokół awaryjny.
Rób to przynajmniej raz na sześć miesięcy.
Zaangażuj w to pacjenta, korzystając z
towarzyszącej mu niewerbalnej infografiki, aby
wiedział również, co zrobić, gdy poczuje się źle.

Nigdy nie należy nagle przerywać podawania
roztworu ratunkowego lub dożylnej infuzji
glukozy, ponieważ może to spowodować
nawrót hipoglikemii.

