
 המרכז הרפואי תל-אביב 
ע”ש סוראסקי 

רפואה מובילה ואנושית 

תאריך: _____________________ לכבוד,          

______________________

זימון למרפאה טרום ניתוחית - יחידת ספורט     

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(.

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

בכל בירור, שאלה או שינוי, אנו זמינים עבורך
מתאמת הניתוחים - מירי כרמלי, ימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:00 

miric@tlvmc.gov.il – טלפון – 03-6974545  |  פקס - 03-6974689  |  מייל 

הנך מוזמן/ת ליום הכנה ובדיקות לקראת ניתוח ) מרפאת טרום ניתוח(  בתאריך ____________	 

הניתוח יתבצע בתאריך: ____________	 

במהלך היום תתקבל/י על ידי הצוות הרפואי של יחידת הספורט, ועל ידי רופא מרדים בהתאם	 

להחלטה הרפואית )אין צורך בצום(	 

חובה להגיע עם טופס 17 או אסמכתא תקציבית )חיילים( לטרום ניתוח !	 

 	G0331 / G0332  /C999C :טופס 17 – טופס 17 לניתוח מקופת חולים על פי קוד

 	/ C999C G0331 / G0332 חיילים - יש להגיע עם אסמכתא תקציבית לניתוח לפי קוד

ביום ההכנה עליך להביא מסמכים ובידקות )לפי המסומן(: 
סיכום מידע רפואי מרופא משפחה בו מאשר שאין מניעה לעבור ניתוח בהרדמה מלאה. פירוט בעיות רפואיות ורשימת תרופות.. 1

2 .CRP ,בדיקות דם הכוללות: ספירת דם, כימיה, תפקודי קרישה

א.ק.ג. 3

צילום חזה - מעל גיל 60 וחובה למעשנים לפי דרישה.. 4

5 .MRSA – בדיקת משטח אף

 חובה להביא צילומים שנעשו בעבר כגון: CT / MRI / אולטרה סאונד / רנטגן - יש להביא הדיסק עצמו + פענוח במידה ויש.. 6
חולים שיגיעו ללא צילום לא יתקבלו והניתוח ידחה.

יש להגיע במכנס שמגיע עד הברכיים על מנת לבצע את הבדיקה. . 7

במידה ואתה עונה על אחד מהסעיפים הבאים – חלה עליך חובה  להביא אישור מהרופא המטפל הרלוונטי:
יעוץ קרדיולוג - אישור מקרדיולוג לכל מטופל שעבר ניתוח מעקפים, החלפת מסתם, צנתור עם סטנט או בלון, אירוע לבבי, פרפור לבבי, . 8

הפרעות קצב. מטופלים עם קוצב לב - חובה להביא טופס בדיקת קוצב אחרון אישור ממרפאת קוצבים.

יעוץ רופא ריאות - חולי אסתמה, COPD, מקבלי תרופות. כמו כן מי שביצע תפקודי ריאות - נא להביא הבדיקה.. 9

יעוץ נוירולוג - מטופל שעבר אירוע מוחי, CVA, TIA פגיעת ראש טראומתית, וכן מחלה עצבית אחרת. מטופלים שעברו דופלר עורקי . 10
צוואר – נא לצרף.
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11.   יעוץ נפרולוג - מטופל הסובל ממחלת כליות כגון: אי ספיקת כליות, מושתלי כליה, דיאליזה.

יעוץ אנדוקרינולוג - סכרת קשה, מחלת בלוטת התריס אשר במעקב.  .12

יעוץ המטולוג - מטופל שסובל מתסחיף או קריש דם, חזר דם, או פקטור שהוא ומטופלים תרופתית במדללים.  .13

בכל מחלה כרונית/ פעילה אחרת - יש להתייעץ עם מומחה בנושא ולבקש חוו דעת לגבי סיכון ניתוחי.  .14

חובה למלא את שאלון מחלקת ההרדמה המצורף עם רופא המשפחה.  .15

מטופלים שאינם דוברי עברית - יש להגיע עם מלווה דובר עברית.

שים/י לב - יום זה כרוך בזמן המתנה רב - אנא היו סבלניים

לידיעתכם, ליום הניתוח יש להביא את הציוד הבא: 
תעודת זיהוי.  .1

בהתאם, תרופות קבועות  .2

קביים קנדיות.  .3

מטופל עד גיל 18 נא להגיע בלוויית שני ההורים.     .4

אין לגלח את הרגל המנותחת )או להוריד שערות( לפחות 3 ימים לפני הניתוח. מטופל אשר יגלח את הרגל הניתוח יבוטל באופן מיידי .    .5

כיומיים לאחר הניתוח מומלץ להתחיל בטיפולי פיזיותרפיה, על כן יש להיערך מראש - דרך קופ"ח.  .6

יש להגיע בצום מלא משעה _____________

מיקום הניתוח קומה 2-, אגף ג׳, מחלקת ניתוחי יום

נבקש לציין כי הניתוח עלול להידחות בהתראה קצרה עקב מקרים דחופים או מצוקת אשפוז, ועל כך אנו מתנצלים מראש.

 בברכה, 
החטיבה האורתופדית, יחידת הספורט


