Tlumaczenie uwierzvtelnione z iezvka ukrairiskiego na iezvk polski
szystkie uwagi tlumacza zapisane sq kursywq w nawiasach kwadratowych, tlumaczenie wykonane na podstawie kopii
dokumentu. Formç imion i nazwisk ustalono zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o zawodzie tlumacza przysiçglego]-/[w lewej gôrnej czçsci logo] -/-

GABINET TOMOGRAFII REZONANSU MAGNETYCZNEGO [rozwiniecie skrötu] SPÖLKA Z
OGRANICZON4 ODPOW IEDZIALNOSCI4 „RM EKSPERT”
[rozwiniçcie skrôtôw] miasto Lwöw, ul. Navrotskoho, 23; tel.: (032) 270-65-72, (067) 340-62-85-/e-mail: 1viv.mrifa)gmai 1.com -/-/Opinia diagnostyczna
Tomografia rezonansu magnetycznego piersiowego odcinka krçgoslupa

r

-/Pacjent Romanov Volodymyr syn Mykhaila
07.04.1971 r. ur.
Data i godzina badania 06.05.2016 15:33:19 -/-/Opis badania:
-/Badanie przeprowadzone w sagitalnych/ strzalkowych, wiericowych, i osiowych plaszczyznach. T l, T2
oraz [jak w orS- '■] STIR zdjecia wazone gruboscia przekrojow 3, 4 oraz 5mm. -/Stan po transpedikulamym [jak w org.:] MOC T hl0-T hl2. -/-/Na poziomie ThlO- T hl2 paramagnetyczne artefakty z metalowej plytki, [nieznany skrôt, trl.:] p/o kostny
defekt tylnej scianki kanalu krçgowego. -/Trzon Thl 1 z kilkoma fragmentami, nieznacznie klino-podobne; przesuniçcie ThlO do przodu na 4 mm.
Os krçgoslupa z nieznacznym S- podobnym odchylem. -/Przeswit kanalu krçgoslupa na poziomie T hlO -T hll, [rozwiniçcie skrôtu] miçdzykrçgowe otwory ThlOT h ll umiarkowanie zwçzone. W rdzeniu krçgowym na poziomie ThlO -Thll ognisko mielomalacji na
dlugosci ok. 25mm, ktôre zajmuje cala srednicç rdzenia krçgowego (zachowanej dyferencjacji peryferyjne
odcinki o wygladzie rozerwanego kôlka grubosci < 1mm) z parafokalnymi zmianami glejowymi [gliosis],
ktôre poszerzajq siç w stozek rdzenia krçgowego. -/[rozwiniçcieskrôtu] Miçdzykrçgowy dysk ThlO- Thl 1 wyrazono jako zdeformowany. Inné [rozwiniçcieskrôtu]
miçdzykrçgowe dyski z ogniskowymi obnizeniem hydratacji, bez istotnych deformacji grzbietowych.-/Wysokosc i struktura pozostalych trzonôw krçgôw nie jest zmieniona. W segmentach Th4-Thl0
pogrubione i zwapnione przednie podluzne wiçzadlo z formowaniem kostnych mostkôw miçdzy
segmentami. -/Na innych poziomach kanal krçgowy, [rozwiniçcie skrôtu] miçdzykrçgowe dyski otwory bez oznak
stenozowania. Parawertebralne miçkkie tkanki bez cech szczegôlnych. -/-/Wniosek: -/-/Stan po metal- osteosyntezie na poziomie T hl0-T hl2, [nieznany skrôt, tri.:] p/o kostny T hl0-T hl2. Skutki
ulamkowo- kompresyjnego zlamania Th 11. Anterolisteza ThlO- I [rozwiniçcie skrôtu] stopniowa.
Umiarkowana stenoza kanalu krçgowego na [rozwiniçcie skrôtu] miçdzykrçgowych otworach ThlO-Thl 1.
Ognisko wyrazonych mielomalacji na poziomie ThlO -Thll z oznakami czçsciowego naruszenia
integralnosci rdzenia krçgowego. Cechy utrwalonej ligamentozy srednio- piersiowych segmentôw.-/Lekarz —rentgenolog ( -) [nieczytelny odrçczny podpis] Kozytskyi B.I.-/-/Do wiadomosci pacjenta!
Opinia diagnostyczna badania RM nie jest diagnoza.
Diagnoza ustalana jest przez lekarza prowadzacego po badaniu pacjenta, ocenie
innych dodatkowych metod badania.
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