מכתב הפניה לסריקת אולטראסאונד

פרטי בעל החיים

פרטי הוטרינר המפנה
ד"ר _______________________

שם החיה ___________________

טל'________________________

שם בעלים___________________

נייד________________________

טלפון______________________

דוא"ל_______________________

נייד________________________
כלב  /חתול זכר/נקבה מסורס/מעוקרת
גזע _______________________
גיל________ משקל____________

תיאור המקרה :סימנים קליניים ובדיקות רלוונטיות
 _______ -R ______ -P______- Tמשקל  ________-מצב מנטלי ________ -
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
האם יש בהיסטוריה או בבדיקה גופנית אחד מהבאים (אם יש ,אנא פרט כולל את אופן הטיפול):
__PU/PD

שיעולים __

התעטשויות__

פליטות/הקאות__

שלשולים__

סכרת__

כאב__

איוושה__

הפרעת קצב__ קולות לב אחרים__
מחלת כליה__

קולות נשימה לא נורמליים __

__דיספנאה

שינויי התנהגות__

סימנים נוירולוגים אחרים__

עוויתות__
מחלה הורמונלית __

מחלה ידועה אחרת__
פירוט:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
בדיקות מעבדה מצורפות :כן/לא
חשד  /אבחנה משוערת_______________________________________________ ____:

סריקת  CTבבית חולים וטרינרי בכפר הירוק
בדיקת  CTהינה סריקה ממוחשבת ,שנעשית ע"י שימוש בקרני רנטגן ,המאפשרת הפקת תמונות תלת
מימדיות של אזורים בגוף ברמת דיוק גבוהה מאוד ,לצורך הדגמת האיברים הפנימיים של הגוף .לאחר
עיבוד ממוחשב של החתכים מתקבלת הדגמה תלת מימדית של הגוף שניתן לצפות בה ע"י סדרת
חתכים אופקיים או בצורה אנכית משלימה .סורק  CTהינו סורק מסתובב ,אליו מחובר מחשב רב עוצמה,
אשר מעבד את התמונה הכוללת .בדיקת  CTעושים במגוון רב מאוד של מצבים ,על מנת לזהות האם
קיים שינוי כלשהו באנטומיה התקינה של איברי הגוף ,ברמת האיבר והרקמה .הבדיקה יכולה לאתר
נזק לאיברים פנימיים עקב תהליכים שונים כגון טראומה ,שברים ,דלקות ,זיהומים ,גידולים ותהליכים
תופסי מקום אחרים ,שלא ניתן לראות בעין או ע"י צילום פשוט.

ברפואה וטרינרית ,מכיוון שבעל החיים אינו יכול לשכב ללא תזוזה משך כל זמן הבדיקה ,הבדיקה
מתבצעת בהרדמה כללית .קיים סיכון בביצוע הרדמה כללית אך אנו נעשה כמיטב יכולתנו להקטין סיכון
זה ולאפשר ביצוע בדיקה בטוחה .מכיוון שהבדיקה נעשית בהרדמה כללית ,בסיום הבדיקה יועבר בעל
החיים לאשפוז וי שוחרר רק כאשר יתאושש מההרדמה .התאוששות מההרדמה יכולה לערוך בין
שעתיים למספר שעות .הינכם מוזמנים להישאר בבית החולים במשך הבדיקה או לחילופין ,להשאיר
את בעל החיים ולאספו לאחר ההתאוששות .במקרה שההתאוששות תתארך ,ניתן יהיה לקחת את בעל
החיים בבוקר המחרת.
הנכם מתבקשים להגיע לבדיקה כאשר ברשותכם טופס הפניה מלא של הרופא המפנה והבדיקות
המבוקשות .כיוון שהבדיקה מבוצעת כאשר בעל החיים נתון בהרדמה כללית ,יש לוודא שנמצא תחת
צום של  8-12שעות לפניה (לפי הנחיות הוטרינר המפנה) אך יש לוודא שבעל החיים כן מקבל מים
לשתיה.
יתכן ולא יצמאו ממצאים פתולוגיים בבדיקה .במקרים כאלו יש להמשיך בתהליך האבחון ,שיתבצע
במרפאת הרופא המפנה .לא ניתן יהי ה לבצע בדיקות נוספות בבית החולים הווטרינרי והמשך אבחון,
ללא קבלת מכתב הפנייה מהרופא המטפל.
תשלום עבור הסריקה ייעשה בבית החולים ,לפני ביצועה.
הצהרה :קראתי את הדף המצורף .בעל החיים היה בצום של  8-12שעות .אני מודע/ת לעובדה
שהפרוצדורה דורשת הרדמה כללית וכרוכה בסיכון מסוים.

שם בעלים_________________________

חתימה ___________________________

