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SacklerSchool of Medicine

מדינת ישראל | משרד הבריאות
המרכז הרפואי תלאביב ע"ש סוראסקי
מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תלאביב

מערך המחלקה לרפואה דחופה

מכתב שחרור רפואי  עזב על דעת עצמו
שם יחידה  :המחלקה לרפואה
דחופה

מנהל/ת מחלקה  :דר' שריסט משה
מ.ר31292.

אח/ות אחראי/ת  :שירה
פלג

טלפון 036973232 :

פקס 036973652 :

דוא"ל :

שם משפחה  :צור

שם פרטי  :נסים

ת.ז56216906 : .

תאריך לידה 17/02/1960 :

גיל 61 :

טלפון 0544500635 :

מין  :זכר

מבוטח בקופה  :לאומית

כתובת  :יצחק שדה 2
גבעתיים 53467

נתוני ביקור  תאריך ושעת קבלה17:36 15/12/2021 :

מספר מקרה12534739 :

סיום טיפול במלר``ד :הלכ/ה על דעת עצמו/ה

אבחנות במיון
)VISUAL FIELD DEFECT (368.40

אבחנות רקע
)Diabetes mellitus type II (250

מחלה נוכחית
בן , 61ברקע גאוט ,סכרת מטופל באינסולין HBA1C ,אחרון סביב , 9רגישות לפניצילין.
ללא עבר עיני ניתוחי ,מרכיב משקפיים מיופיה סביב .2D
נמצא במעקב רופא עינים בשל סכרת
מציין כי משנת  2018מרגיש שיש ירידה הדרגתית בראיה
וכי אינו יכול לעבוד מול מחשב
מציין כי מזה  5שנים אינו נוהג בלילה
מזה חודשים מרגיש שמכוניות" מפתיעות" אותו בכביש
וכי לפני  23ימים הבין פתאוםשיש לו צמצום ניכר בשדה הראייה
נבדק ע"י רופא בקהילה )מומחה גלאוקומה(  ללא ממצא מסביר והופנה למיון
בבדיקתו
ח"ר כמפורט מטה  6/20דוצ
ללא APD
תנועות מלאות
צבע  6/8דו"צ
: REעפעפים תקינים פטוזיס קל; לחמית שקטה; קרנית שקופה; לשכה קדמית עמוקה וצלולה; קשתית שלמה ללא ; NVIאישון עגול
מגיב ,מתרחב במידה סבירה; עדשה +; NSזגוגית נקיה; קרקעית :דיסקה תקינה ,קיעור  ; 0.3מקולה שטוחה ליפידים ; רשתית
צמודה .דיומים ב 4רבעים ומספר מוקדים החשודים קלינית ל) NVESאינפריורי וסופריורי לארקדות ,וכן נזאלית לדסקה ללא רושם
ל BONE SPICULESבהיקף
: LEעפעפים תקינים פטוזיס קל; לחמית שקטה; קרנית שקופה; לשכה קדמית עמוקה וצלולה; קשתית שלמה ללא ; NVIאישון עגול
מגיב ,מתרחב במידה סבירה; עדשה +; NSזגוגית נקיה; קרקעית :דיסקה תקינה ,קיעור  ; 0.3מקולה שטוחה ; רשתית צמודה.
דיומים ב 4רבעים ומספר מוקדים החשודים קלינית ל) NVESאינפריורי לארקדוה ,וכן נזאלית לדסקה ללא רושם לBONE
 SPICULESבהיקף
בשדה ראייה גירוי (!!) 5
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סודי רפואי
שם :נסים צור

ת"ז56216906 :

מחלקה :המחלקה לרפואה דחופה

מקרה :

צמצום היקפי ניכר בשתי העינים
 OCT RNFLמבנה דו דבשתי שמור דוצ ללא הדקקות
 OCTמקולרי
ימין הידרציה רטינלית כולל בפוביאה וליפידים עובי 362
שמאל הידרציה רטינלית כולל בפוביאה וליפידים עובי 378
לסיכום
 TUNNEL VISIONדוצ עם ח"ר  6/20דוצ
בשתי העינים יש עדות קלינית ל) PDRאם כי תלוי הוכחה ב (FAורושם ל DMEמערבת פוביאה בשתי העיניים
בייעוץ ד"ר קליין
שדה ראייה מאוד פתולוגי
ייתכן שהתמונה נובעת מבעיה ברשתית  ,אם כי לא נראה פגם אקוטי מאוד בשכבות
נשלים  CTמוח במיון עם ח"נ לשלול  SOLבכיאזמה /קורטיקלי
ולשלון אוטם אוקסיפיטלי ישן
+בדיקת נוירולוג
נא לעדכן תורן עינים בממצאים 79028
במידה ותקין לאחר מכן ניתן לשחרר
ביקורת מרפאה כללית עיניים  +רפרקציה  +שדה ראייה )נא לנסות גירוי  + (!!3צילום  + EIDONבדיקת ד"ר גומל )(036974000

רגישות לתרופות
שם התרופה
TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE
DOXYCYCLINE
PENICILLIN

תאריך רישום
01/11/2018
08/01/2019
15/12/2021

לא ידועה רגישות לחומרים

תרופות קבועות
ביום 1 X 1

ASENTA TAB 5 mg P.O
5 mg
יתכן סיכון לנפילות במבוגרים ,במיוחד בשילוב עם עוד תרופות

ביום 1 X 1

0.25 mg

BONDORMIN TAB 0.25 mg P.O
סיכון גבוה לנפילות במבוגרים

ביום 1 X 1

30 mg

BONSERIN (BOLVIDON) TAB 30
mg P.O
סיכון גבוה לנפילות במבוגרים
NEBIDO INJ 1000 mg /4mL I.M

1000 mg
ביום 2 X 1

100 mg

SOLIAN TAB 100 mg P.O

ביום 1 X 1

400 mg

SOLIAN TAB 400 mg P.O

ביום 1 X 1

10 mg

VABEN TAB 10 mg P.O
סיכון גבוה לנפילות במבוגרים
VICTOZA INJ 6 mg/mL S.C

mg

מדדים
מדדים
תאריך ושעה
17:49 15/12/2021

חום
36.8

לחץ דם
151 / 58

דופק
99

סטורציה באויר חדר
99

כאב
0

שונות
כאב
0

תאריך ושעה
17:49 15/12/2021

מוניטור
תאריך ושעה
17:49 15/12/2021

דופק
99

לחץ דם
151 / 58

מדדים סדציה
תאריך ושעה
17:49 15/12/2021

חום
36.8

לחץ דם
151 / 58

דופק
99

סטורציה באויר חדר
99
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סודי רפואי
שם :נסים צור

מקרה :

ת"ז56216906 :

מחלקה :המחלקה לרפואה דחופה

הוראות במערך
כאב
0

תאריך ושעה
17:49 15/12/2021

מדדים חיוניים
תאריך ושעה
17:49 15/12/2021

דופק
99

לחץ דם
151 / 58

מדדים מרדים רוחבי
תאריך ושעה
17:49 15/12/2021

לחץ דם
151 / 58

חום
36.8

דופק
99

סיכום
בן , 61נבדק ע"י רופא עיניים עקב צמצום של שדה הראייה.
הוחלט על ביצוע CT
מדיווח סיעודי  סירב להשלמת ההדמייה
עזב על דעת עצמו

המלצות כלליות
המלצה. :

רופא\ה משחרר\ת
זמן חתימה
15/12/2021 22:18

תפקיד
רופא/ה משחרר

שם החותם
דר' שופן נועה מ.ר1136722.

המשך מעקב רופא מטפל לפי הצורך ,בכל החמרה יש לפנות לרופא בהקדם
בפנייה חוזרת למיון או בפנותך למרפאה אליה הוזמנת ,עליך להצטייד בהתחייבות כספית או בתשלום כספי.
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