
 כנד מחלת השפעת טופס הסכמה למתן חיסון

 :חלק א

  שם פרטי:
  שם משפחה:
  תאריך לידה:

        :              זכר            נקבה  ןמי
  מספר טלפון:

  (:)רח' ומס' כתובת
  עיר:

  מיקוד:
  דוא"ל: כתובת

  :משפחה(שם הרופא המטפל )רופא 
  קופת חולים:

 

מסוג לבדוק התאמתך לטיפול ואת האפשרות להעניק לך חיסון לנו יסייעו השאלות הבאות שאלון רפואי: 
היום , "(החיסון)להלן: " זניקה-, מתוצרת חברת אסטרהכנגד מחלת השפעת (,FluMist"פלומיסט" )

 )אנא הקף בעיגול את התשובה המתאימה( בביקורך במרפאה

 14-את/ה חולה בקורונה או שבאת במגע עם חולה קורונה מאומת בהאם 
 הימים האחרונים?

 כן / לא

 כן / לא  ומעלה? שנים 50האם גילך 

 כן / לא  האם החיסון מיועד לאחד מילדיך, שגילו מתחת לגיל שנתיים?
שנים, החולה במחלת  4-ל 2האם החיסון מיועד לאחד מילדיך, שגילו בין 

לו היסטוריה של צפצופים במערכת הנשימה, במהלך  אסתמה או שיש
 ( החודשים האחרונים?12שניים עשר )

 כן / לא

ג'לטין הכוללת  או  ,האם יש לך רגישות או אלרגיה לביצים, מוצרי ביצים
הבאים: מצוקה נשימתית, סחרחורת, הקאה חוזרת, התסמינים את אחד מ

 ין או כל טיפול אחר?הנך נדרש/ת לקבלת טיפול באמצעות אפינאפרו/או 

 כן / לא

האם פיתחת בעבר תגובה אלרגית קשה לאחר קבלת חיסון שפעת או חיסון 
 אחר כלשהו?

 כן / לא

 כן / לא ? או מתכננת להיכנס להריון בחודש הקרוב בהריון את האם
בתפקוד מערכת החיסון )עקב  אהאם יש לך פגיעה או חשד לפגיעה כלשהי
 כריתתטיפול תרופתי/  / HIV ,מחלה או טיפול מדכא חסינות )דוג' סרטן

 ?טחול

 כן / לא

( או salicylatesהאם את/ה נוטל/ת תרופות מקבוצת הסליצילטים )
 מקבוצת האספירין?

 כן / לא

 כן / לא (?cochlear implantהאם יש לך שתל שבלולי באוזן )
 כן / לא בעקבות קבלת חיסון שפעת? Guillain-Barreהאם לקית בעבר בתסמונת 

: מחלת ריאות/מחלת לב/ מחלת אהאם את/ה חולה במחלה  כרונית כלשהי
כרונית/ מחלה מטבולית )לדוג'  עצביתמחלה /כליות/ מחלת כבד כרונית

 סכרת(.

 כן / לא

של מערכת החיסון האם הנך בן בית או צפוי לבקר מטופל  הלוקה בכשל 
 או הסובל ממערכת חיסון מוחלשת ונדרש לסביבה מוגנת?

 כן / לא

 MMRV,שבועות האחרונים בחיסון חי מוחלש )ה 4חוסנת ב ו במידה
Rotateq, OPV שבועות  ארבעה(. יש להמתין לפחות 

 כן / לא

 כן / לא האם את/ה מאושפז בבית חולים או מוסד רפואי בגלל מחלות ממושכות?

עם חום או ללא חום  -בינונית עד חמורה  -האם את/ה סובל ממחלה חדה 
 כמו נזלת קשה?

 כן / לא

 

 



 

 ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: /אני מצהיר

האפוטרופוס אני הקטין; ג(  למטופלההורה או האפוטרופוס החוקי אני ם; ב( ישנ 18מעל גיל  גיליא(  .1
 . המתאימה(המטופל )הקף בעיגול את התשובה החוקי של 

אני מצהיר/ ומאשר/ת בזאת שקיבלתי הסבר מפורט בעל פה מ ________________________  .2
 על הצורך במתן החיסון. 

ן שבחרתי של החיסואפשריות אני מצהיר/ב ומאשר/ת בזאת כי ניתן לי הסבר על תופעות לוואי  .3
ון וחום גבוה, בעיקר נזלת או גודש באף, כאב גר, הכוללים תסמינים של שפעת קלהלקבל והן: 

 .החיסוןבמהלך שלושת הימים שלאחר מתן 
שעלולה להתבטא בנזלת, שיעול, אדמומיות,  לחיסוןקיימים מקרים בהם תתכן תגובה אלרגית  .4

 אחרת תגובה עורית חריפה ואפריחה אלרגית בעור 
שלא ניתן לחזות את כל תופעות הלוואי האפשריות או  ה/מביןמצהיר/ה ומאשר/ת כי אני אני  .5

  .ןחיסוההסיבוכים הקשורים בקבלת 
הנ"ל וקיבלתי,  ןלחיסוהקשור  תועלותאת הסיכונים וה ה/אני מביןר/ה ומאשר/ת כי היאני מצ .6

  .דף ההסבר על החיסוןלי וסבר האו /קראתי ו
שאלות וששאלות כאלה נענו לשביעות הייתה לי הזדמנות לשאול בזאת כי  ת/מאשרו מצהיר/האני  .7

  רצוני.
דקות לאחר  15 -חיסון במשך כמתן הלהישאר בסמוך למקום  אני חייב/תכי אני מצהיר/ה ומאשר/ת  .8

 . הצוות הרפואיהחיסון תחת השגחה של מתן 
הוסבר לי שיש חשיבות ראשונה במעלה למסירת פרטים מלאים אודות אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי  .9

תי וההיסטוריה הרפואית שלי וכן התרופות אותן אני נוטל, רגישויות )אלרגיות( מצבי הבריאו
 לתרופות ולמזון. 

 לצוות הרפואיוהן נמסרו  ושלמות אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי התשובות לשאלות הנ"ל נכונות .10
 טרם קבלת החיסון.  -במרפאה המטפל 

וברור את דף ההסבר על החיסון לי וסבר האו /קיבלתי, קראתי ואני מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי  .11
או כל תופעת  תופענה תופעות אלרגיות לחיסוןו , במידהלי שיש לפנות לקבלת טיפול רפואי דחוף

 . לוואי אחרת כלשהי או במידה ויורע, באופן כלשהי, מצבי הגופני, לאחר קבלת החיסון
כי ובשם כל מי שיבוא במקומי, תלויי ונציגיי החוקיים בשמי, ובשם יורשיי, קרוביי, אני מצהיר/ה   .12

, איכילובבית החולים ( בע"מ ו/או 2007) מדיקלחברת פי סי את אני משחרר ופוטר מאחריות 
, מכל התחייבויות או תביעות כלשהן, בין אם הם ו/או מנהליהם ו/או כל גורם אחר מטעמםעובדי

  . במרפאה החיסוןמתן ו/או הקשורות בכל דרך שהיא לידועות או לא ידועות, הנובעות 
 נותן/ת בזאת את הסכמתי לביצוע החיסון. אני  .13
הדבר יוטל עליו, החיסון וכל ההליכים האחרים ייעשו בידי מי שמתן אני יודע/ת ומסכים/ה לכך ש .14

שייעשו, כולם או חלקם, בידי  יוכי לא הובטח לעל פי דרישות הדין ובהתאם לנהלי משרד הבריאות 
 בכפוף לחוק.  )מרפאה/המרכז הרפואי(, באחריות המקובלת במוסדובלבד שייעשו אדם מסוים 

 

____________________________________________________________________ 

 שעה                                        חתימת המטופל         תאריך                                       

 

             ____________________                                      _______________________________ 

 )במקרה של פסול דין, קטין  האפוטרופוסחתימת       למטופל(  המשפחתית  והקירבהשם האפוטרופוס )
 או חולה נפש(                                                                                                     

 

לעיל בפירוט אני מאשר/ת כי הסברתי בעל פה למטופל/ת לאפוטרופוס/למתרגם של המטופל את כל האמור 
 הסכמה בפני לאחר ששוכנתי כי הבין/ה את הסבריי במלואם. כתב הדרוש וכי הוא/היא חתם/ה על 

 

               __________________             __________________               _____________ 

 תאריך ושעה                           חתימת המטפל                         )חותמת(  שם המטפל/ת                 


