
תאריך:לכבוד

מטופל/ת יקר/ה, הנך מוזמן/ת בתאריך     ליום הכנה לקראת ניתוח
החלפת מפרק ירך / החלפת מפרק ברך. 

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.

עליך להגיע בשעה:    למרפאת טרום ניתוח בניין סוראסקי, קומה 1, אגף א'.

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

etilev@tlvmc.gov.il -טלפון - 03-6973515 | פקס- 03-6974671 | מייל

הנחיות נוספות ליום זה: 
מטופלים שאינם דוברי עברית - יש להגיע עם מלווה דובר עברית.	 
במקרה של אי כשירות לחתימת הסכמה לניתוח ולהרדמה, יש להגיע עם אפוטרופוס וטופס מינוי רשמי.   	 

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

בברכה,
החטיבה האורתופדית, יחידת מפרקים

לידיעתך:  מועד הניתוח יתואם בסיום הביקור במרפאת טרום ניתוח .

ביום ההכנה לניתוח יש להגיע  עם הבדיקות והמסמכים הבאים: 
טופס 17 ומספרו _____________. 1
	 ..CRP, HbA1C1 ,בדיקות דם הכוללות:  ספירת דם, כימיה, תפקודי קרישה, תרבית שתן
אק"ג וצילום חזה . 3
בדיקת משטח אף – MRSA+MSSA – )מצורף דף הנחיות לבדיקה לטיפול(.. 4
סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה הכולל רשימת תרופות עדכניות.. 5
יש להביא אישור לניתוח במידה והינך עונה על אחד מהסעיפים הבאים:. 6

יעוץ קרדיולוג - מטופל שעבר ניתוח מעקפים או כל פרוצדורה צינתורית כל שהיא. מטופלים עם קוצב, נדרש אישור 	 
מרפאת קוצבים לבדיקת הקוצב ולניתוח .

יעוץ רופא ריאות ותפקודי ראות  - מטופל הסובל ממחלת ראות אחרת.	 
יעוץ נוירולוג - מטופל שעבר אירוע מוחי TIA ,CVA, פגיעת ראש או כל מחלה נוירולוגית אחרת.	 
מטופלים הסובלים מאפילפסיה - אישור מרופא משפחה ורמת תרופה בדם.	 
יעוץ נפרולוג - מטופל  הסובל ממחלת כליות כגון: אי ספיקת כליות, מושתל כליה, דיאליזה.	 
יעוץ אנדוקרינולוג – סוכרת לא מאוזנת ובמעקב רציף , מחלת בלוטת תריס.	 
יעוץ המטולוג - מטופל שסבל מתסחיף או קריש דם, אנמיה או חסר בפקטור.	 
מחלה כרונית אחרת שאינה מוזכרת מעלה. 	 

צילומי ברכיים בעמידה וצלום אגן / MRI /רנטגן/ אולטרה סאונד - יש להביא את הדיסק עצמו ופענוח.. 7

זימון למרפאה טרום ניתוחית - יחידת מפרקים


