היחידה לפריון הגבר

Male fertility

ובנק הזרע

and sperm bank unit

מטופלת יקרה,
אנו מקדמים אותך בברכה ומאחלים לך הצלחה מהירה בטיפול.
להלן הנחיות לבדיקות המקדימות הנדרשות לפתיחת תיק נתרמת בבנק הזרע.
יש לבצע את כל הבדיקות הבאות בטרם הגעתך ולהביא עותק מצולם שלהן:
.1

בדיקות מעבדה מהשנה האחרונה ע"פ הרשימה המצורפת בעמוד הבא.

.2

בדיקות גנטיות מעודכנות (רצוי להתעדכן עם הרופא המטפל ברשימת הבדיקות

שמתעדכנת מעת לעת בסל הבריאות).
.3

בדיקת שד מהשנה האחרונה.

.4

בדיקת משטח פאפ משלוש השנים אחרונות.

.5

בדיקת אק"ג (לנשים מעל גיל .)04

.6

רצוי להביא סיכום מצב בריאותי מרופא המשפחה.

ביום הגעתך למרפאה לפתיחת תיק יש להצטייד ב:
עותק מצולם של כל הבדיקות הנדרשות.
טופס התחייבות מקופ"ח ( "טופס  )"11ל"ביקור רופא מומחה" קוד L9255
צילום של תעודת הזהות והספח.

מיקומנו :בנין מרפאות חוץ (סוראסקי) ,קומה  2אגף ג'

בברכה ,
ד"ר רון האוזר,
מנהל בנק הזרע והיחידה לפריון הגבר.
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רשימת בדיקות מעבדה*:
*פרט לסוג דם ו  RHעל כל תוצאות הבדיקות להיות מהשנה האחרונה
נא לבצע את הבדיקות הבאות ביום  3-5של המחזור לאחר צום של  8שעות כשאת ערה  3שעות
לפחות.
 .1סוג דם ו RH
Indirect Coombs .2
Glucose .3
VDRL .4
 .5שתן לכללית  +תרבית
 .6ספירת דם כללית
FSH .1
LH .8
Testosterone .9
Prolactin .11
TSH .11
( HIV .12בחלק מקופות החולים יש לקחת את תוצאות הבדיקה באופן אישי מהרופא ולא
ניתן למשוך אותן דרך האינטרנט)
( Rubella IgG .13מומלץ לוודא רמת נוגדנים חיסונית >  31או להביא תיעוד של  2חיסונים
שניתנו בעבר)
HbsAg .14
HCV .15
CMV .16
Toxoplasma .11
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