Latvijas Lauksaimniecības universitātes
VETERINĀRĀ KLĪNIKA
Reģ.Nr. 90000041898
Kristapa Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004

PACIENTU REFERENCES FORMA
Datums: __________________
Informācija par veterinārārstu, kurš nosūta dzīvnieku izmeklēšanai:
Vārds, uzvārds: ___________________________________________________________________
Veterinārā ārstniecības iestāde: ______________________________________________________
Tālruņa, faksa numurs:_____________________________________________________________
E-pasts: _________________________________________________________________________
Informācija par klientu:
Vārds, uzvārds: ___________________________________________________________________
Adrese:__________________________________________________________________________
Tālruņa numurs:______________________
E-pasts: _________________________________
Informācija par pacientu:
Vārds: _____________________________
Suga:  suns;  kaķis;  sesks;
 cita _____________________________
Šķirne: _____________________________

Dzimums:  ♂;  ♀
Kastrācija:  ir kastrēts;  nav kastrēts
Dzimšanas datums: ________________________
Masa: __________________________________

Nosūtījums:
 uz rentgenu
 pie kardiologa
 pie terapeita
 uz ultrasonogrāfiju
 pie oftalmologa
 pie ķirurga
 uz endoskopiju
 pie dermatologa
 uz datortomogrāfiju
 pie stomatologa
 uz konsultāciju pie veterinārārsta (vārds, uzvārds): ___________________________________________
Galvenās sūdzības: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Izmeklēšanas rezultāti (laboratorisko izmeklējumu rezultātus lūdzam pievienot atsevišķi): ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Aizdomu diagnozes: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Pielietotā ārstēšana, tās efektivitāte: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Jūsu viedoklis, komentāri, ieteikumi: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Darba laiks: 9:00-19:00 darba dienās, 9:00-14:00 sestdienās, ārpus darba laika klīnika strādā dežūrrežīmā.
Darbs klīnikā tiek organizēts pēc iepriekšēja pieraksta.
 63021918, 29484198, fakss 63022453, vetklinika@llu.lv

PIELIKUMS NOSŪTĪJUMAM UZ RENTGENOLOĢISKU IZMEKLĒŠANU
NB!
Sagatavošanās rentgenoloģiskai izmeklēšanai: dzīvniekam jābūt 12 stundas izbadinātam; pirms procedūras var iedot
padzerties.

GALVASKAUSS
 parastie izmeklējumi
 augšžoklis

 apakšžoklis
 deguna dobumi un sīnusi

 rīkle

 barības vads

 pārskats
 barības vads
 ribas

 plaušas, plaušu asinsvadi
 diafragma
 sirds, lielie asinsvadi

 zobu izmeklēšana
 auss izmeklēšana

KAKLS
 traheja

KRŪŠU KURVIS
 krūšu kurvja siena

VĒDERA DOBUMS
 pārskats
 dzemde


aknas,
dziedzeris

 pārskats
 kakla skriemeļi

 krūšu skriemeļi
 jostas skriemeļi

kuņģis,

 prostata
 urīnpūslis

aizkuņģa

MUGURKAULS
 krustu skriemeļi
 astes skriemeļi

PRIEKŠKĀJA
lāpstiņa
plecs
elkoņi
apakšplecs
karpālais apvidus
metakarpālais apvidus
pēda-pirksti

locītava








gūžas
ciska
celis
stilbs
tarsālais apvidus
metatarsālais apvidus
pēda-pirksti

locītava








kauls








apvidus








PAKAĻKĀJA
kauls








apvidus








SPECIĀLIE IZMEKLĒJUMI
 elkoņa displāzija
 gūžas displāzija

 cauda equina kompresija
 metastāzes plaušās

KONTRASTVIELU IZMEKLĒJUMI
 gremošanas trakta (barības vada, kuņģa, zarnu) izmeklēšana ar bārija sulfātu
NB! dzīvniekam jābūt 12 stundas izbadinātam!
dzīvnieks nedrīkst būt dehidratēts!
kontrindikācijas: barības vada, gremošanas trakta perforācija vai aizdomas uz perforāciju!
 intravenoza urogrāfija (nefrogramma, pielogramma, uretrogramma) ar Urografin 76%
NB! dzīvniekam jābūt 12 stundas izbadinātam, procedūras dienā no rīta var uztaisīt klizmu!
dzīvnieks nedrīkst būt dehidratēts!
kontrindikācijas: anūrija, vidējas un smagas pakāpes urēmija!
 cistogramma, uretrogramma ar Urografin 76%
PIEZĪMES: ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

