
                       

 

  EXCISION  OF   GANGLION ןוילגנג תתירכ :המכסה ספוט -  
 

  הניא התורצוויהל הביסה םירקמה בורב .קרפ וא דיג ביבס ללכ ךרדב תרצונה גימצ לזונ הליכמה הטסיצ איה ןוילגנג
 .הרורב
  .יטתסא אל שוג קיחרהל וא ,באכמ הלוחה תא ררחשל הרטמב עצבתמ ןוילגנג תתירכל חותינ
 אוה םהמ דיגה תפטעממ וא קרפמהמ ותדרפה ,וביבס תומקרה רורחש ,ןוילגנגה רוזאב ךתח תועצמאב עצבתמ חותינה
  .ותתירכו אצוי

  קפתסהל וא ותומלשב לודיגה תא איצוהל םא חתנמה טילחי ,רחא גוסמ לודיגב רבודמש דשח הלעי חותינה ךלהמב םא
 .םימי רפסמ רחאל ורסויש םירפתב רפתנ ךתחה .הנחבא ךרוצל היספויב תליטנב  ןושאר בלשב
 המדרהב םיתיעלו ,תחתונמה דיב ןקתומה םיקרוע םסוח םע בולישב תירוזא וא/ו תימוקמ המדרהב עצבתמ חותינה
 .עורזב ץחל לש השוחתל םורגל הלולע המיסחה .תיללכ
 

 _____________________________________________ ________________   :הלוחה םש
 .ז.ת                         באה םש                          יטרפ םש                           החפשמ םש                            
 

 _____________________________ ר"דמ הפ לעב טרופמ רבסה יתלביקש  תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 יטרפ םש               החפשמ םש                                                                                                                       

   עבצאמ ,*יבגה / יפכה דצב  ,*דיה ףכמ / דיה ףכ שרושמ ,*לאמש / ןימי דיב  ןוילגנג  תתירכב ךרוצה לע
 .)"ירקיעה חותינה" :ןלהל(  *1/2/3/4/5

 ףסונ חותינב ךרוצהו ןוילגנגה תרזחל ,ההובג תוחיכשב ,תורשפאה ןכו ירקיעה חותינה לש תווקמה תואצותה יל ורבסוה
.ותרסהל  
 תוחיפנ ,תוחונ יא ,באכ :תוברל ,ירקיעה חותינה רחאל יאוולה תועפות יל ורבסוה יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 .םהילאמ םיגפסנה םיימוקמ םד יפטשו
 ןיא ללכ ךרדב .לופיט וכירציש םוהיזו ךשוממ םומיד תוברל ,תיסחי םירידנה םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוה ,ןכ ומכ
.חותינה רחאל יפרתויזיפ לופיטב ךרוצ  
 .ירקיעה חותינה עוציבל יתמכסה תא תאזב ת/ןתונ ינא
 ךרוצ שיש ררבתי ירקיעה חותינה ךלהמ ךותש תורשפא תמייקש ה/ןיבמ ינאו יל רבסוה יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 תולועפ תוברל ,ינפוג קזנ תעינמל וא םייח תלצה ךרוצל ,םיפסונ וא םירחא םיכילה טוקנל וא ותונשל ,ופקיה תא ביחרהל
 םג ה/םיכסמ ינא ךכיפל .יל הרהבוה םתועמשמ ךא ,םאולמב וא תואדוב תעכ םתופצל ןתינ אלש ,תופסונ תויגרוריכ
 םיינויח ויהי  דסומה יאפור תעדלש תויגרוריכ תולועפ תוברל ,םיפסונ וא םירחא םיכילה עוציב וא יוניש ,הבחרה התואל
 .ירקיעה חותינה ךלהמב םישורד וא
 םינוכיסה יל ורבסוהש רחאל ,םיקרוע םסוח םע בולישב תירוזא וא/ו תימוקמ המדרה עוציבל םג תאזב תנתינ יתמכסה
 וא/ו יבצע קזנ לש תורשפאהו ,המדרהה רמוחל תונוש תוגרדב תיגרלא הבוגת תוברל ,תימוקמ המדרה לש םיכוביסהו
 .תירוזא המדרהב ירלוקסו
 .םידרמ ידי לע המדרהה לע רבסה יל ןתניי ,תיללכ המדרהב ירקיעה חותינה עוציב לע טלחוי םא
 םילהנל םאתהב ,וילע לטוי רבדהש ימ ידיב ושעי םירחאה םיכילהה לכו ירקיעה חותינהש ךכל ה/םיכסמו ת/עדוי ינא
 תלבוקמה תוירחאב ושעיש דבלבו םיוסמ םדא ידיב ,םקלח וא םלוכ ,ושעיש יל חטבוה אל יכו דסומה לש תוארוהלו
 .קוחל ףופכב דסומב
 

__________________________________________________________________________
 הלוחה תמיתח                                 העש                                                           ךיראת                         
  

____________________________                                        ___________________________  
 )שפנ הלוח וא ןיטק ,ןיד לוספ לש הרקמב( סופורטופאה תמיתח                                  )הבריק( סופורטופאה םש            

 
 לע ה/םתח איה/אוה יכו שורדה טוריפב ליעל רומאה לכ תא *הלוחה לש סופורטופאל/הלוחל הפ לעב יתרבסה יכ ת/רשאמ ינא
.םאולמב ירבסה תא ה/ןיבה יכ יתענכושש רחאל ינפב המכסה  
_____________________            ___________________             _____________________  
  ןוישר 'סמ                                               ה/אפורה תמיתח                                            ה/אפורה םש           

                       רתוימה תא קחמ *

 
 

הקבדמ  


