
  בס"ד

                 
  !חובה למלא את כל הפרטים                      

  (אותיות לטייות א לרשום באותיות גדולות)                                               
  ::פרטים אישייםפרטים אישיים

         ז / .     : מין      ____/_____/______תאריך לידה: תאריך לידה:  שם פרטי: ___________   שם פרטי: ___________         ____  ____  _ _ שם משפחה:  __________שם משפחה:  __________

  ____- _____________ :פקס        ____- _____________בית: טל        __\__\__\__\__\__\__\__\תעודת זהות __

  דואר אלקטרוי : __________________________________________      ____.-______ילד/ה ________ ייד

  ______     מס':    ______    כיסה:   ______    קומה:  ______   דירה :  ______רחוב:    __________________

  שכוה: ________________________      עיר:    ____________________     מיקוד: ______   ת.ד.:   _______

  ייד: __________/ __  _____/______טל' בעבודה__ _____________מקום עבודה____   שם האב___________

  ייד: __________/ __  _____/_______טל' בעבודה_ ______________מקום עבודה___    שם האם__________

  : מידע על מצב בריאותי

  ___________קופ"ח__ טל'_____________ שם הרופא המטפל_____________ מטופל בביה"ח ____________ 

  ________________________מיקום הגידול _   בתאריך____________  ______אבחה__________________

                                               כן    /    לא    זקוק לשטיפה    כן    /    לא                                                        היקמן/פיק ליין/ פורטקט

  __/__/__כן    /    לא    עד תאריך:      ותרפיהמטופל בטיפול אקטיבי בכימ

  שם התרופה: _________________    __/__/__כן    /    לא    עד תאריך:   מטופל בטיפול ביולוגי                          

  אטיביוטיקה גי    וביול  כימותרפיה        ____/__/עד תאריך:    כן    /    לא                           טיפול אחזקתי              

   __/__/__:      בתאריך   לא     /    כן                                מטופל בהקרות   

  בתאריך___/___/___.השתחרר     לא    /    כן                                 השתלת מח עצם  

  _________________________________אחר_   לא.   /    כן    קביים     לא    /    כן              כסא גלגלים :הגבלות בתועה

       ________. ____________________________בעיות בשיה___  ____________הגבלות אוכל ושתיה______________

  _____________________________הגבלות אחרות________  ___________________________בעיות פשיות____

  ______________________________________________פרט___ כן / לא:  זקוק לטיפולים/בדיקות בזמן המחה

 ( הקף בעיגול) זקוק/ ה לתרופות במהלך ימי המחה. כן / לא  
 

שם התרופה ________________________   מיון ___________         ימים בשבוע________________ 

 שם התרופה ________________________   מיון ___________         ימים בשבוע________________ 

 שם התרופה ________________________   מיון ___________         ימים בשבוע________________ 
  

  חיסוים   כן   /   לא  3חלה בעבר בקורוה   כן  /  לא  תאריך_________   .     קיבל  

  לא .   /   כן     ון לאבעבועות רוחקיבל חיס  כן  / לא .    חלה בעבר באבעבועות רוח    

  ___/____/___סיום טיפול אחזקתי בתאריך____/____/___ סיום טיפולים אקטיביים בתאריך

  לא   /  סווצ'ר  כן  _  __כמות___ לא   /  )  כןירוקברשותי חולצה של "זכרון מחם" (__       חולצה (גודל) ____ מידת

  .או מאשרים שימוש בתצלומים וסרטים של הילד לצרכי הסברההמחה.  ד אתחה ישלח אליכם סרט המתעלאחר המ

  טל'______________       _______________ שם עו"ס   _____/___/___ישלח בתאריך__ מצ"ב.  אישור מהרופא 
במחה. אין לו ולא תהייה לו  ידוע לו כי מדובר בילד עם רקע רפואי חריג, ובזאת הו מאשרים את הסכמתו להשתתפות בו/בתו 

כל תביעות בגין כל זק העלול להגרם לבו/בתו בזמן השהות במחה. בחתימתו או גם מאשרים כי יידעו אתכם במצבו הרפואי 
י דרש המעודכן וכי הילד וסע בידיעת הרופא המטפל ובאישורו וע"כ חלה סודיות רפואית. או מאשרים לכם או לב"כ לתת טיפול רפוא

, או מאשרים להעביר שלוחית וכספית לכל טיפול שידרש לפי שיקול דעת של הצוות הרפואי הלווה למחה ומקבלים על עצמו אחריות
  פרטים שלו לצוותים הרפואיים שיצטרכו לטפל בו.

  שעות בטרם ההגעה. 72בתוך או מאשרים כי הילד/ה יעבור בדיקת קורוה 
 _________________ ת הורים חתימ                                                                                  _______________   תאריך
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  בס"ד
  

  ע"י הרופא טופס למילוי
  

  לטופס זה חובה לצרף סיכום מחלה מבית החוליםלטופס זה חובה לצרף סיכום מחלה מבית החולים                                            
  

  לרופא המטפל שלום,
למוע רפואי המטפל בזמן המחה על מת בזמן הקרוב יצא ילד בטיפולך למחה ופש, המידע חשוב לצוות ה

  ף הפעולה.סיבוכים בעקבות חוסר מידע מפורט מספיק. תודה על שיתו
       

      ___________________________שם החולה: ______________
  

  _____/____/__ תאריך אבחה       אבחה כולל מיקום ____________________________________  
  

  __________________________________________מטופל בהתאם לפרוטוקול ________________
  

  _____________________ _______יפולים וסיבוכים מאז האבחה ועד היום)__________מהלך מחלה (ט
  

______________________________________________________________________________  
  
  ______שם התרופה: ___________        __/__/__עד תאריך:          כן    /    לא      טופל בטיפול ביולוגי:  מ
  

  בעיות ידועות , תדירות הבעיה והטיפול שלכם (פירכוסים, כאבי ראש, יתוחים, שאטים וכו'.. ) 
                                                                                        

_____________________________________________________________________________  
  

  _____________________________________________________תאריך טיפול אחרון ומה הוא כלל
       

  ___________________________________________________טיפולים מתוכים לתקופת המחה
  

____________________________________________________________________________  
  
  /_______ ____/תאריך סיום טיפול אחזקתי____               /____ ____/___ריך סיום טיפול אקטיבי_תא

       (אם עדיין לא הסתיימו תאריך משוער)                                                      
  

  GRN_______PLT_________HB________WBC%_________   /______/בתאריך ספירת דם אחרוה
  

                           ____________________________________________________________ביוכמיה אם רלווטית
  

  האם יש צורך בשטיפה כן/לא       היקמן / פרוטקט / פיק ליין / אחר_______      כן/ לא  צתר כל שהוא    
  

  __________________________רגישות לתרופות   _______הגבלות בפעילות__________________
  

  __________________________________אחר     ___________________________מזוןרגישות ל
  

  _________________________________הערות_______________________________________
  

  יכול/ה להשתתף במחה  לפי ההוראות ה"ל. ______הריי מאשר בזה כי_________________________
  

  _____________________________ביה"ח______       ____        __א _________________שם הרופ
  

    ______/_________ייד           _______/___ ___טל' בעבודה___            ______/___ __טל' בבית_____

  ______________וחותמת חתימה_____________       _תאריך ___________________________ דוא"ל
  

  במקרה והרופא החתום על הטופס איו הרופא המטפל א למלא לצורך חרום
  

 _/ ____________ייד        טל' __________/__ ביה"ח__________ שם הרופא המטפל___________ 
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