
 המרכז הרפואי תל-אביב 
ע”ש סוראסקי 

רפואה מובילה ואנושית 

תאריך: _____________________ לכבוד,          

______________________

זימון למרפאה טרום ניתוחית - מחלקה אורולוגית 

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', חדר 24.
במידת הצורך הרופא האורולוג יפנה אותך לרופא מרדים להמשך בדיקה במרפאת טרום הרדמה

בכל בירור, שאלה או שינוי, אנו זמינים עבורך
 מתאמת הניתוחים: אנה אגילר ויצמן, ימים א'-ה' בין השעות: 08:30-15:00 

anaa@tlvmc.gov.il – טלפון – 03-6974041  |  פקס - 03-6973168  |  מייל 

לידיעתך, מועד הניתוח _______אשפוז : __________________

ביום ההכנה יש להביא את הבדיקות והמסמכים הבאים: 
מסמכים נדרשים:

סיכום מצב בריאותי וטיפול תרופתי עדכני מרופא משפחה	 

בדיקות דם מלאות כולל ספירת דם, כימיה ותפקודי קרישה 	 

בדיקות תרבית שתן + שתן כללי 	 

תוצאות בדיקות אק"ג )מגיל 40( וצילום חזה למעשנים בלבד, או מגיל 60	 

מומלץ להביא כל מסמך רפאי שברשותך. חשוב להביא את כל הצילומים )דיסק( בדיקות הסי-טי / אולטרסאונד / MRI / רנטגן 	 

אם הינך חולה/ת לב או עברת צנתור - נא להביא אישור קרדיולוג, דוח צנתורים, כולל אישור הפסקת מדללי דם.	 

אם קיימת מחלה ריאתית כרונית - נא להביא אישור רופא ריאות או בדיקת תפקודי ריאות.	 

אם קיימת מחלה פסיכיאטרית - נא להביא אישור פסיכיאטר מטפל	 

אם קיימת בעיה נוירולוגית -  CVA/ TIA פגיעת ראש טראומתית או אם עברת דופלר עורקי צוואר יש להביא אישור מנוירולוג / נוירוכירורג	 

בעיית כליות )נפרולוגיה( / סכרת חמורה או מחלת בלוטת התריס )אנדוקרינולוגיה( / בעיות בדם )המטולוג( תסחיף או קריש דם או פקטור 	 
כלשהו אשר מטופל תרופתית במדללים, יש להביא אישור מהרופא הרלוונטי. 

עבור מנוי אפוטרופוס - יש להגיע עם באי כשירות להחתמה.. 1

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

אם תגיע/י ללא המסמכים והבדיקות הנדרשות, לא תתקבל/י ליום הטרום והניתוח ידחה.  
יתכן כי יום זה יהיה ארוך וימשך עד שעות אחר הצהריים, מומלץ להצטייד במזון ושתיה וכן חומר קריאה על מנת להנעים את זמנך.

 בברכה, 
המחלקה האורולוגית


