מכון CT
הנדון :בן גיגי ,מסודי רינה ,ת.ז 024116436 :גיל50 :ש 0ח
דר' נכבד/ה,
הבדיקה בוצעה בתאריך17/01/2019 :

להלן ממצאי סריקה טומוגרפית ממוחשבת של :בטן ואגן
הבדיקה בוצעה לפני ולאחר הזרקת חומר ניגוד תוך ורידית בפרוטוקול .CTU
בהשוואה.בדיקות קודמות ל 25/12/18
סיבת הבדיקה :הידרונפרוזיס בכליה הימנית.
ממצאים:
אוורור תקין של בסיסי הריאות.
מעבר חזה בטן ללא סטיות.
הכבד בגודל תקין בעל מרקם אחיד ,ללא נגעים פוקליים בתוכו.
ללא הרחבת דרכי מרה.
אין לזהות אבנים רדיואפקיות בכיס המרה.
הטחול בגודל תקין ,ללא ממצא פוקלי בתוכו.
הלבלב ברוחב תקין ,שומר על מבנה אונתי ,צינור הלבלב הראשי לא מורחב.
האדרנלים שמורים.
הכליות:
מימין:
הכליה במיקום ובגודל תקין.
בגביע קדמי -תחתון מודגמת אבן בגודל  0.4ס"מ ,אנה גורמת להפרעה אורומכנית
מערכת מאספת -הידרונפרוזיס קל.
מספר ציסטות קורטיקליות בגודל עד  1.5ס"מ.
הכליה עוברת האדרה תקינה ,ללא גושים.
מודגמת הפרשה תקינה של חומר ניגוד למערכת המאספת של הכליה ,ללא פגמי מילוי.
השופכן מעט מורחב בחלקו הפרוקסימלי עם הסננת שומן קלה סביבו וסביב האגן הכליה.
ללא עדות לעיבוי או להאדרה פתולוגית של דופנותיו.
השופכן מתמלא בחומר ניגוד לאורכו ,ללא פגמי מילוי.
משמאל:
הכליה במיקום ובגודל תקין ,ללא אבנים או הידרונפרוזיס.
הכליה עוברת האדרה תקינה ,ללא גושים.
מודגמת הפרשה תקינה של חומר ניגוד למערכת המאספת של הכליה ,ללא פגמי מילוי.
השופכן עדין לאורכו ,ללא עדות לעיבוי או להאדרה פתולוגית של דופנותיו.
השופכן מתמלא בחומר ניגוד לאורכו ,ללא פגמי מילוי.
כיס השתן בעל דפנות סדירים ,ללא עיבוי או האדרה פתולוגית של דופנותיו.
אין לזהות פגמי מילוי בכיס השתן.
השומן הפריווזיקולי לא מוסנן.
אין לזהות לימפאדנופתיה לאורך רטרופריטונאום ,באגן או במפשעות.
רחם נכרת.
אין לזהות מיימת.
מהלך וקוטר לולאות מעיים תקין.
האאורטה בקוטר תקין.
אין לזהות נגעים פוקליים חשודים בעצמות בטווח הסריקה.
סיכום:
הידרונפרוזיס קלה מימין עם הסננת שומן סביב האגן הכליה והשופכן הפרוקסימלי מימין.
אבן בבגביע קדמי -תחתון הכליה הימנית.
הממצאים ללא שינוי בהשוואה לבדיקה הקודמת 25/12/18
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בברכה,
סטבינסקי סבטלנה
מומחית לרדיולוגיה אבחנתית
מ ר 35790

מסמך זה נחתם אלקטרונית
דיסק  CTמכיל את כל הבדיקה.

נבדק נכבד,
קריאת המידע הרפואי המצורף ללא ליווי של הרופא המטפל עלולה לגרום להבנת הכתוב באופן שגוי או חלקי .אנא פנה לרופא
המטפל אשר יסביר לך את משמעות תוצאות הבדיקה.
במידת הצורך ,בירורים ושאלות בנוגע לפענוח יופנו לרופא הרדיולוג באסותא ,על ידי הרופא המפנה בלבד.
בכל נושא אחר,
אנא פנה למוקד אסותא בטלפון 03-7644444
רופא נכבד,
רופאי מכון הדימות באסותא עומדים לשירותך בכל הנוגע לפענוח זה בטלפון  03-7645272בימים א'-ה' בין השעות 18:00-08:00
כמו כן ניתן לפנות באמצעות פקס שמספרו 03-7645229
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