
 המרכז הרפואי תל-אביב 
ע”ש סוראסקי 

רפואה מובילה ואנושית 

תאריך: _____________________ לכבוד,          

______________________

זימון למרפאה טרום ניתוחית - המרכז לבריאות השד     

מטופל/ת יקר/ה, הנך מוזמן/ת בתאריך                                 ליום הכנה לקראת הניתוח המתוכנן עבורך. 

חשוב לדעת! ביום זה לא מתבצע הניתוח ואינך צריך להיות בצום! 

 מטרתו לוודא שביצעת את כל הבדיקות הנדרשות ולהכין אותך לניתוח על ידי הצוות הרפואי של המחלקה ועל ידי רופא מרדים
 )ע"פ הצורך(. יום זה הינו ארוך ונמשך עד השעה 16:00 לערך.  מומלץ להצטייד במזון ושתייה וכן חומר קריאה על מנת להנעים

את זמנך.
 עליך להגיע בשעה ________________ למרפאת טרום ניתוח בבניין סוראסקי, קומה 1 אגף א'.

חדר מס' 4 - כירורגיה א', חדר מס' 5 - כירורגיה ב'

בכל בירור, שאלה או שינוי, אנו זמינים עבורך
 מתאמת הניתוחים כירורגיה:

כירורגיה א', טלפון - 03-6947292, פקס - 03-6947288  |  כירורגיה ב', טלפון - 03-6947254, פקס:03-6974091
המרכז לבריאות השד: טלפון - 03-6974677, משיבון להודעות - 03-6973112, פקס - 03-6974930

לידיעתך, 

ניתוח __________________________________  נקבע לך לתאריך_______________

ביום ההכנה עליך להביא מסמכים ובדיקות: 
יש להצטייד ב-2 טפסי 17: . 1

 	L9268 טרום ניתוח - קוד  

  ניתוח - אשפוז לפי ימים / קוד ניתוח ____________	 

יש להצטייד בבדיקות שבוצעו בקופת חולים- עדכני לחצי שנה אחרונה:. 2

בדיקות דם- ספירת דם, תפקודי קרישה, תפקודי כבד מלאים, אלקטרוליטים	 

צילום חזה + פענוח	 

אק"ג + פענוח )חולי לב מתבקשים להוסיף אישור רופא קרדיולוג לניתוח(	 

רשימת תרופות קבועות שהינך נוטל/ת 	 

מכתב מרופא משפחה המפרט את מצבך הרפואי	 

מסמכים רפואיים אחרים הקיימים ברשותך	 

מטופלים שמגיעים לביצוע CT חוקן יגיעו עם תוצאות בדיקת קריאטנין	 

במידה והינך נוטל נוגדי קרישה כגון: אספירין, פלביקס, קומדין, קלקסן, יש ליידע את הרופא במרפאת הטרום.	 

לידיעתך,
מיפוי בלוטת השוער:

 מתבצע יום לפני הניתוח, בתאריך________________  בשעה ________________
במכון איזוטופים - קומת קרקע אגף ב', עליך להצטייד עם טופס 17. קוד 78195

 

 



 המרכז הרפואי תל-אביב 
ע”ש סוראסקי 

רפואה מובילה ואנושית 

סימון הממצא:

יתבצע במכון הדמיית השד בתאריך: ________________  בשעה: ________________ 

עלייך להגיע למכון הדמיית השד, בניין ישן, קומת קרקע. אין צורך בטופס 17. 

ניתוחים משולבים עם מחלקת פלסטיקה: בסיום מרפאת טרום ניתוח יש לעלות למחלקת פלסטיקה, בנין אריסון, קומה 12.

הנחיות לערב שלפני הניתוח:

שעת הגעה לניתוח והנחיות לצום לפני הניתוח - מתאמות הניתוחים של המחלקה הכירורגית יצרו עמך קשר יום לפני הניתוח 	 
לעדכון שעת הגעה לניתוח וזמן התחלת הצום. 

עליך לגלח את אזור בית השחי - בהתאם להנחיית הרופא. 	 

להסיר לק, איפור, תכשיטים.	 

הנחיות ליום הניתוח:

עליך להגיע לניתוחי יום, קומה 2-, אגף ג'	 

להגיע עם טופס 17 לניתוח 	 

להצטייד בנעלי בית ותיק רחצה למשך ימי האשפוז	 

המלצה: תחתונים חד פעמיים	 

 בברכה, 
המרכז לבריאות השד והחטיבה הכירורגית


