
                       

"ישילש דקש" םידיאונדא / םידקש תתירכ חותינ :המכסה ספוט      
ADENOIDECTOMY / TONSILLECTOMY 

 

 תעינמל ךילהכ םיתיעל ,תוינורכ וא/ו תורזוח תוקלד לש םיבצמב וא/ו המישנ יישק לשב ,ללכ ךרדב ,עצבתמ םידיאונדא /םידקש תתירכל חותינ
.תיללכ המדרהב  עצבתמ חותינה .םינפה דלש תוחתפתהב יוקיל וא/ו ,רובידב תוערפה וא/ו ,הנוכיתה ןזואב תוערפה וא/ו  ,םיכוביס  

 
 ________________     __________________     ______________     ________________ :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                             

  .)"ירקיעה חותינה" :ןלהל(_________________________  לשב ,)"ישילש דקש"( םידיאונדא/םידקש תתירכב ךרוצה לע
 

 .)"ישילשה דקש"ה( םידיאונדאה לש תשדוחמ החימצ בקע רזוח חותינב ךרוצ היהי םהב םירקמ םימייקש יל רבסוה
 

 .העילבב םיישקו תוחונ יא ,באכ תוברל ירקיעה חותינה לש יאוולה תועפות יל ורבסוה  יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 רדחל הרזח ךירצהל לולעש רחואמ וא ידיימ םומיד :תוברל ירקיעה חותינה לש םיירשפאה םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוה ,ןכ ומכ
 ,םייתפשב ,םיינישב העיגפ ,דירוול םילזונ ןתמ ךרוצל זופשאב ךרוצ ידכ דע  העילבב םיישק ,םוהיז ;םומידה תריצע ךרוצל חותינ
 תוקלטצה ןכתית םירידנ םירקמב .ןקתמ חותינב ךרוצ היהי ףולחת אלו הדימבש ,ףופניא ללוכ ,רובידב העיגפ ןכו ןושלבו םייכינחב
 תוערפהב הוולתש ,)eustachian tube( הנוכיתה ןזואל תרבחמה הלעתה וא/ו עולה רוזאב תורצהל םורגל הלולעש ,חותינה רוזאב
 .רתויב םירידנ םירקמב התומתב ךורכ חותינה .דוקפתב
 

 .ירקיעה חותינה עוציבל יתמכסה תא תאזב ת/ןתונ ינא
 

 תא ביחרהל ךרוצ שיש ררבתי ירקיעה חותינה ךלהמ ךותש תורשפא תמייקש ה/ןיבמ ינאו יל רבסוה יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 ןתינ אלש תופסונ תויגרוריכ תולועפ תוברל ,ינפוג קזנ תעינמל וא םייח תלצה ךרוצל םיפסונ וא םירחא םיכילה טוקנל וא ותונשל ,ופקיה
 וא םירחא םיכילה עוציב וא יוניש הבחרה התואל םג ה/םיכסמ ינא ךכיפל .יל הרבסוה םתועמשמ ךא םאולמב וא תואדווב תעכ םתופצל
 .ירקיעה חותינה ךלהמב םישורד וא םיינויח ויהי דסומה יאפור תעדלש תויגרוריכ תולועפ תוברל ,םיפסונ
 

 .םידרמ ידי לע יל ןתניי המדרהה לע רבסהו תיללכ המדרהב עצבתמ חותינהש יל רבסוה
 

 לש תוארוהלו םילהנל םאתהב ,וילע לטוי רבדהש ימ ידיב ושעיי םיירקיעה םיכילהה לכו ירקיעה חותינהש ךכל ה/םיכסמו ת/עדוי ינא
 .קוחל ףופכב דסומב תלבוקמה תוירחאב ושעייש דבלבו ,םיוסמ םדא ידיב םיקלח וא םלוכ ושעייש יל חטבוה אל יכו ,דסומה
 
 

_____________________                       _________________               ________________________ 
 הלוחה תמיתח                                                         העש                                   ךיראת                     
 
 

_________________________________________           __________________________________ 
 )שפנ הלוח וא ןיטק ,ןיד לוספ לש הרקמב( סופורטופאה תמיתח                                    )הבריק( סופורטופאה םש                             
 

 רחאל ינפב המכסה 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  
__________________________            ___________________             ________________________  
ןוישר 'סמ                                               ה/אפורה תמיתח                                            ה/אפורה םש                      

                       רתוימה תא קחמ *

 
 
 הקבדמ                  


