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Tlumaczenie uwierzvtelnione z iezvka ukrairiskiego na iezvk polski

tkie uwagi tlumacza zapisane sq kursywq w nawiasach kwadratowych, tlumaczenie wykonane na podstawie kopii dokumentu.
Form$ imion i nazwisk ustalono zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o zawodzie tlumacza przysi?glego]-/-

LWOWSKIE OBWODOWE KLINICZNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNE
ODDZIAL DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ
GABINET TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
[rozwini<j!cie skrdtow] miasto Lwow, ul. Pekarska 69-b. gabinet Nr 106, tel. 8032 2755835
Badanie przeprowadzone na tomografie [jak w org.:] Toshiba Aquilion 32 -/Pacjent Romanov Volodymyr syn Mykhaila -/Data urodzenia 1971 ur.-/Data badania 16.03.2017 roku -/Obszar badania- piersiowego odcinka krqgoslupa -/PROTOKOE BADANIA

Odcinek piersiowy kr^goshipa: na poziomie T hl0-T hl2 obecna osteometalosynteza, ktora daje wyrazone
artefakty przez ktore badanie jest trudno dostqpne. Spondylodeza T hlO -T hll. Trzon T h ll ze zlamaniem
kompresyjnym, zwiqkszeniem jego powierzchni i przesuniyciem tylnego konca trzonu krqgu w przeswit kanalu
rdzenia krqgowego do 8mm. Obnizenie wysokosci przestrzeni miqdzykrqgowych na poziomach Th4-Th5, Th5Th6, Th8-Th9. Sklerotyzacja plytek zamykajqcych trzonow kregow z kqtowym skoblopodobnymi osteofitami
po bocznych powierzchniach trzonow kregow i sklerotyzacja podluznych wiezadel. Wyrazonych protruzji
dyskow nie wykryto. -/-/-

Polqczenia/ stawy miedzvkregowe i zebrowo- krzyzowe- zwqzenia i uszczelnienia powierzchni stawowych ich
deformacja. -/-/-

Wniosek: osteometalosynteza T hl0-T hl2, spondylodeza T hlO -T hll, zlamanie kompresyjne
osteochondroza piersiowego odcinka kr^goslupa, deformujqca spondyloartroza, spondyloza. -/-

Th l l ,

/

[w prawym dolnym rogu nieczytelny odn>czny podpis]

( -) -/-

-/-

Ja, Iwona Pilawa tlumacz przysipgfy j?zyka ukrainskiego, wpisana na list$ tlumaczy przysiqglych jqzyka
ukrainskiego Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/5/11, w pelni swiadoma znaczenia swoich slow,
potwierdzam zgodnosc tlumaczenia numer 299/2018 z tresciq kopii dokumentu, zalqczonej do danego
tlumaczenia.
Liczba stron taryfowych:2
Przemysl 23.02.2018r.

Iwona Pilaw a
Tlumacz Przystegiy Je::yka Ukrainskiego
ul. Lwowska 32F/1-8, 37-700 Przeir.yil
NIP9211985S59, REGCJN 180532460
tel. 501 072 017, wwiv.fiumaczukrainskiegoiO.pl
biuro@tlumaczukrainskiegoib.pl
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