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 דיה ףכ שרוש תלעתב ירנלוא/ינאידמה בצעה רורחשל חותינ :המכסה ספוט
RELEASE  OF  CARPAL  TUNNEL  SYNDROME  (CTS) 

RELEASE OF ULNAR  NERVE - GUYON’S CANAL 
 

 הביסה .דיה ףכ שרושב  ירנלוא/ינאידמה בצעה לע ץחל תובקעב עיפומה באכמ הלוחה תא ררחשל הרטמב עצבתמ חותינה
 הלבחל תודע שי םירקמה ןמ קלחב .ץחלל םרוגה ימוטנא יוניש וא לודיג אצמנ םירקמה טועימב .העודי הניא בורל ץחלל
 .תמדוק
 םא  .בצעה לע תצחולה העוצרה ךותיחו תוירוע-תת תומקר רורחש ,דיה ףכ שרוש רוזאב רועב ךתח תועצמאב עצבתמ חותינה
 תומקרה תא חתנמה תורכי ,בצעה ביבס תויוקלטצה וא םידיגל ביבס המקר גושגש ומכ ,םיפסונ םיאצממ םילגתמ חותינה ךלהמב
 .תוקלצמ בצעה תא ררחשיו תוגשגשמה
 םיקרוע םסוח םע בולישב ,תירוזא וא/ו תימוקמ המדרהב עצבתמ חותינה .םוי 14 דע 7 -כ רחאל ורסויש םירפתב רגסנ ךתחה
 .עורזב ץחל לש השוחתל םורגל הלולע המיסחה .תחתונמה דיב ןקתומה
 

 _________________________________________________________________  :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( *לאמש/ןימי די ףכ שרוש תלעתב *ירנלואה/ינאידמה בצעה רורחשל חותינ לע
 ,המלחהה ךלהמ ,םירקמה טועימב .בצעה לש תיטיא תוששואתהל תורשפאה ןכו חותינה לש תווקמה תואצותה יל ורבסוה
   .רזוח חותינ ךירצי הנוקיתו תונשיהל הלולע תנומסתה םיתיעל .ךשוממ תויהל יושע ,ןלהל תורכזומה יאוולה תועפותב הוולמ
 דיה ףכב תוחיפנ ,תוחונ יא ,באכ :תוברל ,ירקיעה חותינה רחאל יאוולה תועפות יל ורבסוה יכ תאזב ת/רשאמו  ה/ריהצמ ינא
 .םהילאמ םיגפסנה םיירוע תת םד יפטשו העונתב הלבגה ,תועבצאבו
  .לופיט וכירציש םוהיזו םומיד :תוברל םיירשפאה םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוה ,ןכ ומכ
 .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
 התואל םג ה/םיכסמ ינא ךכיפל .יל הרהבוה םתועמשמ ךא ,םאולמב וא תואדוב תעכ םתופצל ןתינ אלש ,תופסונ תויגורוריכ
 םישורד וא  םיינויח ויהי דסומה יאפור תעדלש תויגרוריכ תולועפ תוברל ,םיפסונ וא םירחא םיכילה עוציב וא יוניש ,הבחרה
 .ירקיעה חותינה ךלהמב
 םינוכיסה יל ורבסוהש רחאל ,םיקרוע םסוח םע בולישב תירוזא וא/ו תימוקמ המדרה עוציבל םג תאזב תנתינ יתמכסה
 ירלוקסו וא/ו יבצע קזנ לש תורשפאהו ,המדרהה רמוחל תונוש תוגרדב תיגרלא הבוגת תוברל ,תימוקמ המדרה לש םיכוביסהו
  .תירוזא המדרהב
 .םידרמ ידי-לע המדרהה לע רבסה יל ןתניי ,תיללכ המדרהב ירקיעה חותינה עוציבב ךרוצ  היהי םא
  תוארוהלו םילהנל םאתהב ,וילע לטוי רבדהש ימ ידיב ושעי םירחאה םיכילהה לכו ירקיעה חותינהש ךכל ה/םיכסמו ת/עדוי ינא
 .קוחל ףופכב דסומב תלבוקמה תוירחאב ושעיש דבלבו םיוסמ םדא ידיב ,םקלח וא םלוכ ,ושעיש יל חטבוה אל יכו דסומה לש
 

_________________________________________________                  ________________ 
 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 י/קחמ*

 


