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סריקת  CTבבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי
בדיקת  CTהינה סריקה ממוחשבת ,שנעשית ע"י שימוש בקרני רנטגן ,המאפשרת הפקת תמונות
תלת ממדיות של אזורים בגוף ברמת דיוק גבוהה מאד ,לצורך הדגמת האיברים הפנימיים של
הגוף .לאחר עיבוד ממוחשב של החתכים מתקבלת הדגמה תלת ממדית של הגוף שניתן לצפות בה
ע"י סדרת חתכים אופקיים או בצורה אנכית משלימה .סורק  CTהינו סורק מסתובב ,אליו מחובר
מחשב רב עוצמה ,אשר מעבד את התמונה הכוללת .בדיקת  CTעושים במגוון רב מאד של מצבים,
על מנת לזהות האם קיים שינוי כלשהו באנטומיה התקינה של איברי הגוף ,ברמת האיבר והרקמה.
הבדיקה יכולה לאתר נזק לאיברים פנימיים עקב תהליכים שונים כגון טראומה ,שברים ,דלקות,
זיהומים ,גידולים ותהליכים תופסי מקום אחרים ,שלא ניתן לראות בעין או ע"י צילום פשוט.
ברפואה וטרינרית ,מכיוון שבעל החיים אינו יכול לשכב ללא תזוזה משך כל זמן הבדיקה ,הבדיקה
מתבצעת בהרדמה כללית .קיים סיכון בביצוע הרדמה כללית אך אנו נעשה כמיטב יכולתנו להקטין
סיכון זה ולאפשר ביצוע בדיקה בטוחה .מכיוון שהבדיקה נעשית בהרדמה כללית ,בסיום הבדיקה
יועבר בעל החיים לאשפוז וישוחרר רק כאשר יתאושש מההרדמה .התאוששות מההרדמה יכולה
לערוך בין שעתיים למספר שעות .הינכם מוזמנים להישאר בבית החולים במשך הבדיקה או לחילופין
להשאיר את בעל החיים ולאספו לאחר ההתאוששות .במקרה שההתאוששות תתארך ,ניתן יהיה
לקחת את בעל החיים בבוקר המחרת.
הנכם מתבקשים להגיע לבדיקה כאשר ברשותכם טופס הפניה מלא של הרופא המפנה והבדיקות
המבוקשות .מכיוון שהבדיקה מבוצעת כאשר בעל החיים נמצא בהרדמה כללית יש לוודא שבעל
החיים לא אכל לפני ההרדמה ונמצא בצום של  8עד  21שעות לפניה (לפי הנחיות הווטרינר המפנה)
אך יש לוודא שבעל החיים כן מקבל מים לשתיה.
יתכן ולא ימצאו ממצאים פתולוגיים בבדיקה .במקרים אלו יש להמשיך בתהליך האבחון ,ותהליך זה
יתבצע במרפאת הרופא המפנה .לא ניתן יהיה לבצע בדיקות נוספות בבית החולים הווטרינרי והמשך
אבחון ,ללא קבלת מכתב הפנייה מהרופא המטפל.
תשלום עבור הסריקה יעשה בבית החולים ,לאחר סיום הבדיקה ,לפני שחרור בעל החיים.
הצהרה :קראתי את הדף המצורף .בעל החיים היה בצום של  8עד  21שעות .אני מודע לעובדה
שהפרוצדורה דורשת הרדמה כללית וכרוכה בסיכון מסוים.
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