מכון MRI
הנדון :פייגלביץ ,מנחם ,ת.ז 004093670 :תאריך לידה13/07/1948 :
דר' נכבד/ה,
הבדיקה בוצעה בתאריך27/08/2020 :

להלן ממצאי בדיקת  MRIשל הערמונית
בוצעה סריקה בשקלול  T1, T2עם וללא דיכוי שומן DWI ,עם הזרקת גדוליניום.
בוצעו סריקות בחתכים אקסיאליים ,קורונליים וסגיטליים.
סיבת ההפניה.4.2 PSA:
אין ב PACSבדיקות קודמות לצורך השוואה.
ממצאים:
נפח הבלוטה כ 92-סמ"ק.
קיימת הגדלה של ה TZ-על חשבון ה PZ-שנראה מעט דחוק עם אות מעט הטרוגני ברצף  T2אך ללא אזורי רסטריקציה
ברורים בדיפוזיה.
נראות קשריות הטרוגניות מרובות ב TZ-ללא מראה חשוד ברצפי ה T2-וללא הדגמה של רסטריקציה בדיפוזיה למעט קשרית
ב TZ-משמאל בחלקה האחורי בגובה של בסיס הבלוטה המדגימה אות מעט נמוך ברצף  T2עם גבול שאינו כל כך ברור
ורסטריקציה קלה עד בינונית ב.DWI-
הקשרית נמדדת כ 1-ס"מ (.)5-20
קשרית נוספת בעלת אות מעט נמוך ברצף .T2
ב TZ-באספקט אחורי לטרלי ( )5-17מדגימה גם היא רסטריקציה קלה בדיפוזיה( )9-18,8-18נמדדת כ 0.6-ס"מ (.)5-17
לא זוהו בלוטות לימפה חשודות בחתכים שנסרקו.
ללא עדות למוקדים גרמיים חשודים.
איברי האגן שנסרקו ללא פתולוגיה גסה.
התרשמות BPH .1 :ניכר.
 .2שני מוקדים ב TZ-כמתואר ,מתאימים במאפייניהם ל ,3 PIRADS-נחוץ בירור היסטו-פתולוגי על פי שיקול דעת קליני.

בברכה,
ד"ר דומצ'בסקי לירן
מומחה לרפואה גרעינית
מ ר 32424

הוקלד על ידי :ספיר יוסף
מסמך זה נחתם אלקטרונית
דיסק מכיל את כל הבדיקה.

נבדק נכבד,
קריאת המידע הרפואי המצורף ללא ליווי של הרופא המטפל עלולה לגרום להבנת הכתוב באופן שגוי או חלקי .אנא פנה לרופא
המטפל אשר יסביר לך את משמעות תוצאות הבדיקה.
במידת הצורך ,בירורים ושאלות בנוגע לפענוח יופנו לרופא הרדיולוג באסותא ,על ידי הרופא המפנה בלבד.
בכל נושא אחר,
אנא פנה למוקד אסותא בטלפון 03-7644444
רופא נכבד,
רופאי מכון הדימות באסותא עומדים לשירותך בכל הנוגע לפענוח זה בטלפון  03-7645272בימים א'-ה' בין השעות 18:00-08:00
כמו כן ניתן לפנות באמצעות:
דוא"ל DimutCenter@assuta.co.il
פקס 03-7645229
המענה יינתן לפניות של רופאים בלבד!
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לידיעתך ,באסותא קיימת אפשרות לבצע ביופסית ערמונית בעלת רמת דיוק גבוהה ביותר בשילוב  MRIוסונר (ביופסית פיוז'ן).
לקבלת פרטים אודות הבדיקה יש לפנות למספר טלפון  03-7643799או sales@assuta.co.il
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