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WYNIKI BADAŃ 
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Zakład Diagnostyki Obrazowej 

Płeć: K 

Pesel: 07260305984 
Telefon: 601662997 

[2022-03-18] TK KLATKI PIERSIOWEJ - NISKODAWKOWA LDCT/HRCT (21): TK KLP LDCT/HRCT 
TK KLP, niskodawkowe, badanie z kontrastem, który nie dostał się do naczyń klatki piersiowej bezpośrednio ze względu na zespól 

ucisku prawej ż. podobojczykowej przez żebro i obojczyk. 
Płuco prawe 
piat górny: marski z poszerzonym znacznie cienkościennymi rozstrzeniami do 16mm. 
piat środkowy: z cechami znacznego rozdęcia, z rozstrzeniami. 
płat dolny: z cechami rozdęcia i rozstrzeniami w S6PP do 16mm. 
Płuco lewe 
płat górny: nieliczne rozstrzenie oskrzeli cienkościenne do 12mm. Wokół rozdęty miąższ. 
języczek: powietrzny. 
piat dolny: z rozstrzeniami w S6 i Sl0PLdo 12mm„ 
Ogólna ocena płuc: marski piat górny prawy, obwodowe rozdęcie płuc , pułapki powietrzne, nasilone rozstrzenie oskrzeli, bez 
zagęszczeń w miąższu płucnym. w porównaniu z badaniem z 2020 roku wyraźna regresja ilości i wielkości rozstrzeni. Wyrażnie 
ścieńczone ściany rozstrzeni w porównaniu z badaniem poprzednim. 
Węz'<-/ chłonne w śródpiersiu : drobne. Górne śródpiersie przemieszczone na prawo. Jamy opłucnowe: bez płynu. 

Wątroba z gęstością 85jH. . 
Elementy kostne ściany klatki piersiowej: bez zmian. 

Osoba realizująca: Maria Uliasz 

[2022-10-05] USG NACZYŃ KOŃCZYN GÓRNYCH - DOPPLER: USG NACZYŃ K.K. GÓR.-DOP. 
Zmniejszony do 3cm/s przepływ dogłowowy w prawej żyle podobojczykowej, wąskie , niemal niewidoczne światło na poziomie dołu 
nadobojczykowego, widoczny przepływ oboczny od dołu pachowego prawego. Przep°r'fw adekwatny po lewej ok. 20cm/s. 
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