
1 מתוך 2

 הנחיות לקראת הערכה במכון בריאטרי במכבי – 
מעל גיל 18 

שלום רב,

ניתוח בריאטרי מותנה בקבלת אישור מקדים של המכון הבריאטרי של מכבי, לאחר קיום מפגש 
הערכה טרום ניתוחי. 

הערכה טרום ניתוחית כוללת מפגש עם צוות רב מקצועי מיומן ומנוסה )רופא/ה, תזונאי/ת ועובד/ת 
סוציאלי/ת(. אורך השהייה במרפאה לצורך ההערכה הינו כשעתיים. מכתב סיכום הכולל את החלטת 

המכון בדבר אישור הניתוח, ישלח אליך באופן שיצויין בשאלון האישי.  

לידיעתך, צוות המכון יעמוד לרשותך הן בהכנה לקראת הניתוח והן במעקב פרטני וקבוצתי לאחר 
הניתוח.

יש לפעול בהתאם לשלבים הבאים:

לפנות לרופא/ה המטפל/ת לקבלת הפניות לביצוע הבדיקות נדרשות:. 1

בדיקות דם: א. 
רמת גלוקוז בצום 	 
 	 HbA1C לחולי סוכרת רמת
תפקודי כליה: אוריאה, קראטינין	 
פרופיל שומנים בדם: )כולסטרול, LDL+HDL, טריגליצרידים(	 
 	.ALT, AST, ALP :תפקודי כבד
 אלבומין	 
 	D חומצה פולית, ויטמין ,B12 ,ברזל, פריטין
ספירת דם מלאה 	 
תפקודי קרישה 	 
 	TSH - תפקודי בלוטת התריס
 איסוף שתן 24 שעות ל - free cortisol )לוקח חודש לקבלת תשובה לבדיקה זו(. 	 

Dexametazon test -במידה והבדיקה אינה תקינה יש להביא בדיקת דם ל *
בדיקות לב: א.ק.ג )במידה ויש בעיה קרדיאלית נא לבצע אקו לב ויעוץ קרדיאלי( ב. 
צילום חזהג. 
צילום ושט קיבה ותריסריון או גסטרוסקופיה עדכני ל-6 החודשים האחרונים.ד. 
ה U.S )אולטרסאונד( כבד ודרכי מרה.	.

עם תום ביצוע הבדיקות יש לחזור לרופא/ה המטפל/ת לצורך קבלת הפניה להערכה . 2
טרום ניתוחית במכון הבריאטרי.

 רק לאחר סיום ביצוע הבדיקות יש למלא שאלון אישי המצורף למטה. . 3
חובה למלא את כל השאלון ולפקסס אותו למכון הרלוונטי ע"פ הטבלה מטה! 
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פקסמכון בריאטרי
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073-2284441ראשוןהלציוןה

073-2284716אשדוד

תאריךהאחרוןהלעדכוןה07.08.2016

לזימון תור למפגש הערכה טרום ניתוחי במכון הבריאטרי – יש לפנות למוקד זימון . 4
תורים 3555* או בטלפון 1-700-50-53-53.

במועד המפגש שנקבע לך במכון הבריאטרי, עליך להביא את המסמכים הבאים:

מכתב הפניה מרופא/ה מטפל/ת.. 1
מכתב מסכם מתזונאי/ת על מעקב תזונתי הכולל לפחות 3 מפגשי מעקב בחצי השנה . 2

האחרונה. לא יתקבל מכתב על מפגש חד פעמי או מעקב תזונתי מגיל הילדות.
 תשובות לבדיקות הרשומות מעלה. . 3

תוצאות בדיקות על דיסק לא יתקבלו, נא להביא את פענוח הבדיקות בכתב.
שאלון אישי מלא.. 4
במקרה של ניתוח חוזר מעל שנה – יש להביא בנוסף מכתב ייעוץ מכירורג/ית מנתח/ת.. 5
במקרה שהנך נוטל/ת תרופות פסיכיאטריות – יש להביא בנוסף מכתב ייעוץ מרופא פסיכיאטר.. 6
מבוגרים מעל גיל 70 – יש צורך במכתב ייעוץ ממרפאה גריאטרית או מרופא/ה גריאטרי/ת.. 7

ללא המסמכים הנדרשים לא נוכל לבצע הערכה טרום ניתוחית.

למי שאינו/ה דובר/ת עברית – יש להגיע לפגישת ההערכה בליווי איש קשר דובר עברית. 

למבוגרים מעל גיל 64 או לניתוח חוזר - חוות הדעת של המכון הבריאטרי תועבר לאישור נוסף של 
ועדת חריגים לניתוחים בריאטרים במכבי. תשובת ועדת חריגים תשלח בדואר תוך חודש.

 על כל ביטול או שינוי בתור שנקבע, יש להודיע למוקד זימון תורים 3555* או 
בטלפון 1-700-50-53-53.

טלפונים וכתובות של המכונים הבריאטרים של מכבי ניתן למצוא במדריך השירותים באתר 
.www.maccabi4u.co.il :מכבי באינטרנט בכתובת

 

 בברכה,

צוות המכון הבריאטרי


