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אתר :.......סניף כפר שלם
תאריך ביקור 31/03/22 :שעת ביקור8:27 :
תחום טיפול :רפואת משפחה
רופא/מטפל 36068 :..קרגולה יוסף
תיק רפואי :.תמר
סיבת ביקור 34 :.ביקור טלפוני
*********************************************************************************************
ניתנה הסכמה מדע
===============
אבחנות:........
===============
379.90
EYE DISORDER, UNSPECIFIED
> < BILATERAL CHRONIC
V71.89
OBSERVATION FOR OTHER SPECIFIED SUSPECTED CONDITIONS
תלונות:........
===============
ביקור טלפוני.
היה בבדיקות עיניים רישתית בבי"ח שיבא ב :29.3.2022
...
לסיכום
פגיעה מאד מתקדמת בשדה הראיה בשתי העיניים.
בצקת מקולרית קלה בשתי העיניים ושינויים סכרתיים.
בייעוץ ד"ר חונא לא נראה כמו פגיעה נוירולוגית.
לדבריו בוצע  CTבמיון ללא ממצא מוחי המראה פגיעה המסבירה את הנזק לשדה הראייה.
לסיכום ממליץ על בדיקת  ERGו .VEP
בדיקת  FAו  OCTחוזרת
ביקורת חודש.
לבדיקת ) FAכרוכה בהזרקת חומר ניגוד( ביקשו אישור מרופא משפחה בשל מצבו הסיסטמי הלא ברור.
 OCTמקולרי ועצבי ראיה.
ביקשו כל ההדמיות מבי"ח איכילוב כולל  CTמח עם פענוח וכן הדמיות עצב ורישתית.
ב  6.1.2022קריאטינין היה  - 0.90תקין יכול לבצע בדיקת .FA
הפניות:........
===============
הפניה בביקור  -צלום כלי דם+פלורוסצין  2עיניים )הפניה
) OPTICAL COHER.TOMOGRAPHY-OCTהפניה
הפניה בביקור -
הפניה בביקור  -פוטנצ .מגזע המח-מבוגר VEP-ראיה )הפניה
הפניה בביקור  -אלקטרורטינוגרפיה+פענוח) ERG-הפניה מס.

***

מס(53267725 .
מס(53267731 .
מס(53267748 .
(53267756
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סיכום דיון והמלצות:
===================
ממתינים לאישורים
המשך מעקב יעדכן אותי.

הופק באתר האינטרנט ע"י הלקוח

המידע המוצג במסמך זה הינו חלקי ,מטעמים של חיסיון רפואי והגנת הפרטיות,
בהתאם לכללים שנקבעו על ידי משרד הבריאות,
ואינו ממצה את מלוא המידע הרפואי המצוי בתיק של המבוטח.

***
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