
 
 

 
 __________תאריך:                     לכבוד, 

 _________________________ 
 ת.ז. ______________________
 טלפון: ____________________

 

  מערך נוירוכירורגי – למרפאה טרום ניתוחיתלניתוח ו הנדון: זימון
 

 .נסייע ככל הניתן לך ולמשפחתךצוות המערך הנוירוכירורגי מקדם את פניך לקראת אשפוז מתוכנן. אנו 
 

 _________________________________________________________________________ הניתוח

 ___________: קודעל פי  או אסמכתא תקציבית לניתוח מקופת חולים 17טופס  יתבצע בתאריך : ___________

 

 
 . לקראת הניתוח המתוכנן עבורךליום הכנה   _______________מטופל/ת יקר/ה, הנך מוזמן/ת בתאריך 

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

מטרת יום זה לוודא שביצעת את כל הבדיקות הנדרשות ולהכין אותך לניתוח על ידי הצוות הרפואי והסיעודי של 

 המחלקה ועל ידי רופא מרדים (ע"פ הצורך).

 .אגף א' 1בניין סוראסקי, קומה למרפאת טרום ניתוח ב_____________להגיע בשעה ___ עליך

 
 
 : עליך להביא מסמכים ובידקות יום ההכנה ל

 ות למקסימום שבועיים לפני ניתוח)(עדכני בדיקות דם: 
o תפקודי , כימיה מלאה (סוכר,אוריאה,אלקטרוליטים, תפקודי כליה, כבד), ספירת דם מלאה

 . ) (PT-PTT; INRקרישה 

o  במידה והינך חולה/ת סכרת.HA1C  
o תפקודי תריס מלאים. - בתפקוד בלוטת התריס במידה וישנה הפרעה ידועה 

 יש להצטייד במידה וקיימת בעיה קרדיאלית ,  -או באם ידוע על בעיה לבבית) 40(מעל גיל .א.ק.ג
 באישור קרדיולוג.

  צילום חזה דיסק עםLAT + AP  מאחד המצבים הבאים בשנה  /תבאם סובל או 60(מעל גיל
 האחרונה: קוצר נשימה, שיעול, זיהום בדרכי אויר, דלקת ריאות).

  וניתן  ניתוחה לפני ימים 7-10הטיפול מדללי דם מכל סוג שהוא יש להפסיק החולה מקבל ובמידה
 .לפי המלצת רופא מטפל Clexaneלשקול מתן 

  משטח אף לבדיקת נשאות לStaphylococcus aureus – .ראה/י דף הנחיה 

  .מכתב מרופא המשפחה אשר מציין מחלות רקע ורשימת תרופות עדכנית 

 :חולים המתוכננים לניתוח בגישה דרך האף יש להביא בנוסף את הבדיקות הבאות 

o בדיקת שדות ראייה עד חודשיים טרם מועד האשפוז. בדיקת נוירואופתמולוג + 

o הכולל רמות  פרופיל אנדוקריניProlactin .והערכה אנדוקרינולוגית 

 
 



 
 

 
 

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

 קוצב בדיקת טופס להביא חובה -לב קוצב עם מטופלים. קצב הפרעות, לבבי פרפור, לבבי אירוע, בלון
 .קוצבים ממרפאת אישור אחרון

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

 מוחי אירוע שעבר מטופל -נוירולוג יעוץ ,CVA, TIA  אחרת עצבית מחלה וכן, טראומתית ראש פגיעת .
 .לצרף נא – צוואר עורקי דופלר שעברו מטופלים

 דיאליזה, כליה מושתלי, כליות ספיקת אי: כגון כליות ממחלת הסובל מטופל -נפרולוג יעוץ. 
 במעקב אשר התריס בלוטת מחלת, קשה סכרת -אנדוקרינולוג יעוץ. 
 תרופתית ומטופלים שהוא פקטור או, דם חזר, דם קריש או מתסחיף שסובל מטופל -המטולוג יעוץ 

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

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

מומלץ להצטייד במזון ושתיה וכן חומר קריאה על מנת  סבלניים היו אנא -רב המתנה בזמן כרוך זה יום -לב י/שים
 להנעים את זמנכם.

 
 בסוף יום זה יימסר לך מועד ההגעה לניתוח

 
 להביא את הציוד הבא : ו 5להגיע למחלקה הנוירוכירורגית בבנין סמי עופר קומה יום הניתוח יש בלידיעתכם ,  

 .זיהוי תעודת .1
 קבועות תרופות .2
 לניתוח. 17טופס  .3
 במידה וקיים אפוטרופוס אליו להגיע עם המטופל. .4
  

 _____________ משעה מלא בצום להגיע יש
 

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

 ,מהירה החלמה בברכת                                                                                            
 
 
 
 

 צוות המערך הנוירוכירורגיו                                                                                           
 
 

  –אנו זמינים עבורך  , בכל בירור, שאלה או שינוי
 אחות מתאמת המערך הנוירוכירורגי  קרינה קלונטרוב .  

 karinaka@tlvmc.gov.il –מייל   7360587-052 –נייד  6974169-03 –טלפון 
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	 בדיקות דם (עדכניות למקסימום שבועיים לפני ניתוח):
	o ספירת דם מלאה, כימיה מלאה (סוכר,אוריאה,אלקטרוליטים, תפקודי כליה, כבד), תפקודי קרישה PT-PTT; INR) ).
	o במידה והינך חולה/ת סכרת .HA1C
	o במידה וישנה הפרעה ידועה בתפקוד בלוטת התריס - תפקודי תריס מלאים.
	 א.ק.ג.(מעל גיל 40 או באם ידוע על בעיה לבבית)- במידה וקיימת בעיה קרדיאלית , יש להצטייד באישור קרדיולוג.
	 דיסק עם צילום חזה LAT + AP (מעל גיל 60 או באם סובל/ת מאחד המצבים הבאים בשנה האחרונה: קוצר נשימה, שיעול, זיהום בדרכי אויר, דלקת ריאות).

