
 המרכז הרפואי תל-אביב 
ע”ש סוראסקי 

רפואה מובילה ואנושית 

תאריך: _____________________ לכבוד,          

______________________

זימון למרפאה טרום ניתוחית - כירורגיה פלסטית   

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'.

 יתכן כי יום זה יהיה ארוך וימשך עד שעות אחר הצהריים, מומלץ להצטייד במזון ושתיה וכן חומר קריאה על מנת להנעים את זמנך. 
תודה מראש על סבלנותך.

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

malim@tlvmc.gov.il - טלפון - 03-6972410  |  פקס - 03-6973890  |  מייל

לידיעתך, 

מועד הניתוח יתואם בסוף יום הטרום / מועד הניתוח הינו ____________________________________

מועד הניתוח עשוי להשתנות בשל ניתוחים דחופים, או עומס בלתי מתוכנן בחדרי ניתוח.

ביום ההכנה יש להביא את הבדיקות והמסמכים הבאים: 

שני טפסי 17 בדיקת רופא מרדים + לניתוח עצמו – קוד ניתוח:  ______________________________. 1
רשימת המסמכים הנדרשים: סיכום מידע רפואי ואישור רופא משפחה  . 2
רשימת בדיקות נדרשות: ספירת דם / כימיה גדולה / תפקודי קרישה / אקג / צילום חזה. 3
במידת הצורך אישורי רופאים: אישור קרדיולוג / אקו לב / אישור אונקולוג / אישור אנדוקרינולוג / אישור נוירולוג / ממוגרפיה / פסיכולוג . 4
יש לבצע בקופת חולים בדיקת משטח אף להכחדת נשאות מרסה MERSA - לפי הטופס המצורף . 5
יש להגיע עם השאלון הרפואי המצורף . 6
 בסיום יום זה במידה וצריך לרכוש אביזר מסוים, תעודכנו לגבי מידתו. )אפודת לחץ / מכנסי לחץ / חגורת בטן / חזייה(. 7

שים לב – אם תגיע/י ללא המסמכים והבדיקות הנדרשות, לא תתקבל/י ליום הטרום והניתוח ידחה. 

מטופלים שאינם דוברי עברית - יש להגיע עם מלווה דובר עברית. 
מצ"ב מסמך הנחיות לקראת הניתוח )דף נפרד(.

בברכה, 

המחלקה לכירוגית פלסטית


