
 
 
 
הקבדמ                      

 הליזפ ןוקיתל חותינ :המכסה ספוט
(OPERTIONS ON EXTRAOCULAR MUSCLES) 

 
 ידי לע ,תויביטמרונ ןניאש םייניע תועונת וא ,שארה תייטה וא ,םייניעה לש חנמה תא רפשל הרטמב עצבתמ חותינה
 ןחבמ עצבתמ ,המדרהה רחאל .םייניעה תועונת לע םייארחאה םייניע ץוחה םירירשה תלועפ תשלחה וא קוזיח
 הנשמ וניא חותינה .חותינה גוס תא םיתיעל תועבוק ןחבמה תואצות .ןיעה לגלג תועונתב העיגפה רוקמ תא קדובה
 תא םיתיעלו ,לפוטמה לש הארמה תא אלא ,היארה תא רפשמ וניא םירגובמבו רישי ןפואב ןיע לכב היארה תודח תא
 םייפקשמ תבכרה :רתיה ןיב םיללוכה ,םיירשפא םילופיט תרדסב ילופיט בלש תויהל יושע חותינה .יניע־ודה דוקפתה
 .חותינה ירחא םג םימעפלו ינפל םיעצובמ הלא םילופיט .הלצע ןיעב לופיטכ םייניעה תחא תריגס וא/ו

 .בצמל םאתהב ,ןהיתשב וא ןיע לכב ,רתוי וא דחא רירש םיחתנמ חותינ לכב
 .תימוקמ וא תיללכ המדרהב עצבתמ חותינה
 
 _______________      ___________    ________________   _________________ :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( *םירירש ינש/דחא רירשב ,*םייניעה יתש/לאמש/ןימי ןיעב הליזפ ןוקיתל חותינב ךרוצה לע
 תוברל ,הליזפה תתחפה ,תוללוכה ,חותינה לש תווקמה תואצותה לע רבסה יל ןתינ יכ ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא
 הלא םירקמב .רחא גוסמ הליזפ תעפוה וא ,םדוקה הליזפה בצמל הרזח ,ונייהד ,הערה וא ףסונ יתגרדה רופיש
 .ףלוח הייאר לפכו תוחונ יא ,באכ תוברל חותינה רחאל יאוולה תועפות יל ורבסוה .ףסונ חותינל תורשפא תמייק
 הייאר לפכ ,רירשב העיגפ ,םוהיז ,םומיד :תוברל חותינה ךלהמב םיירשפאה םינוכיסהו םיכוביסה יל ורבסוה ,ןכ ומכ
 .ןיעה תרוצב העיגפו הייארה ןדבוא וא הדירי רתויב םירידנ םירקמבו

 .ירקיעה חותינה עוציבל יתמכסה תא תאזב ת/ןתונ ינא
 ,ירקיעה חותינה ךלהמ ךותש תורשפא תמייק יכ ה/ןיבמ ינאו יל רבסוה יכ תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא ןכ ומכ
 תולועפ תוברל ינפוג קזנ תעינמל וא םייח תלצה ךרוצל םיפסונ וא םירחא םיכילה טוקנל וא ותונשל ךרוצ שיש ררבתי
 םג ה/םיכסמ ינא ךכיפל .יל הרהבוה םתועמשמ ךא ,ןאולמב וא תואדווב תעכ םתופצל ןתינ אלש תופסונ תויגרוריכ
 ויהי דסומה יאפור תעדלש תויגרוריכ תולועפ תוברל ,םיפסונ וא םירחא םיכילה עוציב וא ,יוניש ,הבחרה התואל
 םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוהש רחאל ,תימוקמ המדרה עוציבל םג תנתינ יתמכסה .ירקיעה חותינה ךלהמב םיינויח
 חותינה עוציב לע טלחוי םא .היארה ןדבוא םירידנ םירקמבו ןיעב העיגפ ,םוהיז ,םומיד :תוברל תימוקמ המדרה לש
 .םידרמ ידי לע המדרהה לע רבסה יל ןתניי תיללכ המדרהב ירקיעה
 םילהנל םאתהב ,וילע לטוי רבדהש ימ ידיב ושעיי םירחאה םיכילהה לכו חותינהש ךכל ה/םיכסמו ת/עדוי ינא
 תלבוקמה תוירחאב ושעייש דבלבו םייוסמ םדא ידיב ,םקלח וא םלוכ ,ושעייש 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    
 
 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 לע ה/םתח איה/אוה
 

__________________________________________________________________________ 
 ןוישר 'סמ                                     המיתח                              ה/אפורה םש                        


