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 לנשים הפונות למכון לייעוץ בהריון טופס

 שלום רב,

 צוות המכון הגנטי של קפלן עומד לרשותכם במתן ייעוץ מותאם אישית להיריון הנוכחי.

 להלן המידע הרלוונטי והמסמכים שעליכם להביא לקראת הביקור במכון:

 .לשם קבלת יעוץ וביצוע בדיקה יש לתאם תור מראש 

  ,במעמד זה גם  יילקחובמהלך הביקור הראשון תתקיים שיחת ייעוץ. במקרה הצורך, בהתאם להחלטת היועץ

 בדיקות דם.

  ( לפי הקודים הבאים:17התחייבות )טופס 

  71105או   60004קוד   -למבוטחי כללית  

  קוד משרד הבריאות  - לאומית(\מאוחדת\)מכבילמבוטחי קופות חולים אחרותL9241 

  אין צורך בטופס התחייבות )הייעוץ הראשון ניתן במימון משרד הבריאות( - 35נשים מעל גיל 

 מכתב הפניה 

  מודפס -טופס תוצאת בדיקת סוג דם 

 להביא גם אותוה לפי מוצא שבוצעו. אם ביצעתם סקר גנטי מורחב באופן פרטי נא יבדיקות סקר גנטי לאוכלוסי 

 תוצאת שקיפות עורפית 

  (21( ומורחבת )שבוע 16מכתב סיכום סקירת מערכות מוקדמת )שבוע 

  את התוצאה המאוחדת –תוצאת סקר שליש ראשון )שקיפות ובדיקות דם( וסקר שליש שני, ובמידה ואוחדו 

 כל בדיקה וייעוץ נוספים שבוצעו בהריון 

   מלא וחתום –השאלון המצורף 

  באתרנו שכתובתו לעיין פרטים מלאים מומלץלקבלת www.kmc.org.il  יחידות רפואיות<המכון לגנטיקה :

 קלינית

 :"הסכמה מדעתטפסי בנושא " 

 "בדיקת שבב ציטוגנטי בעובר" .א

 " "דיקור שק השפיר לצורך אבחון גנטי .ב

 הסכמה"טופס  -"בדיקת סיסי שליה/ביופסיה משליה .ג

 

 

 
 תודה על שיתוף הפעולה,

 המכון הגנטיצוות 

 

 
 
 
 

http://www.kmc.org.il/
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 לקראת אבחון טרום לידתי –פרטים אישיים ומידע 
 
   -האם הייתם בייעוץ גנטי / בדיקות גנטיות /  בדיקות סקר גנטיות 

 *    במכון זה? כן ) (  לא ) (  *   במוסד רפואי אחר? כן ) (  לא ) (

       בנושא:       שנה: 

 פרטי האישה

 שם משפחה________ שם פרטי_________ שם האב_________

 תאריך לידה________ גיל _______ ארץ לידה_________ מספר תעודת זהות___________

 כתובת:_____________________ טלפון____________ נייד_____________

 העבודה____________ טלפון_________ נייד____________מקצוע____________ מקום 

 ארץ לידת האם________ מוצא________  

 ארץ לידה האב________ מוצא________ 

 רטי בן הזוגפ

 שם משפחה________ שם פרטי__________ שם האב__________

 _______תאריך לידה________ גיל _______ ארץ לידה_________ מספר תעודת זהות ____

 כתובת:_____________________ טלפון____________ נייד_____________

 מקצוע____________ מקום העבודה____________ טלפון_________ נייד____________

 ארץ לידת האם________ מוצא________   

 ארץ לידה האב________ מוצא________ 

 ) ( לאהאם יש קרבת דם ביניכם?     ) ( כן     

 האם יש במשפחה )נא לציין למי(:

  אילו? –מחלות תורשתיות 

 

 ) ( כן ) ( לא אילו מומים? –מומים מולדים  ) ( כן ) ( לא

 אוטיזם \פיגור שכלי  \אחור התפתחותי

 

 ) ( כן ) ( לא מקרה של מוות פתאומי בגילאי ילדות ) ( כן ) ( לא

 לבקנות \עיוורון  \חרשות 

 

מחלת מערכת  \ניוון שרירים \נכות ) ( כן ) ( לא

 העצבים

 ) ( כן ) ( לא

 מדבקה
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מחלה לבבית מולדת, הפרעה מבנית 

 בכלי דם

 ) ( כן ) ( לא אחר, נא לפרט: ) ( כן ) ( לא

 
 נא לסמן את כל התשובות הרלוונטיות –הריון 

 ___________________________) ( יחיד  ) ( רב עוברי  ) ( ספונטני  ) ( עם טיפול 

 ) ( תרומת זרע   ) ( תרומת ביצית

 תאריך וסת אחרון__________ תאריך אולטראסאונד ראשון___________ 

 ריון?  ) ( כן   ) ( לא יהאם גודל העובר מתאים לגיל הה

 סוג דם _________ קומבס_________

 לפרט(:_____________________ דימום?: ) ( כן ) ( לאנא  -מהלך הריון תקין/לא תקין )במקרה שלא תקין 

 רקע רפואי:   אשפוזים?:_________________מחלות רקע?: ___________ תרופות קבועות: ________

 אחר:  __________________________________________________________________

 אספירין וקלקסן לדוגמא ) ( –תרופות נוגדות קרישה  ויטמינים ) (נוטלת בהריון: ברזל ) (  חומצה פולית ) (  

 

 נא לסמן: – בדיקות סקר גנטיות

  עדכון בשנת _______ -בוצעו בשנת _______ במרכז בריאות האישה ב_________/אחר ________ 

 לא בוצעו 

 

 פרטים מילדותיים

 ת _____________מס' ילדים בחיים______ בנים_____ בנות_____ בעיות בריאותיו

 מס' ילדים שנפטרו______ בנים_____ בנות______ סיבה וגיל הפטירה _____________

 מס' לידות מת _____ בנים ______ בנות _______ סיבה ______________________

 מס' הפלות טבעיות_______ בשבוע של ההיריון__________________________

 סיבה רפואית     ) ( כן _________  ) ( לא _________מס' הפלות יזומות________ מ

 

 אני מתחייבת לדווח לבני משפחתי על ממצאים לא תקינים שיתגלו במהלך בירור גנטי ובעלי השפעה על קרובי משפחתי. 

 הריני לאשר כי הפרטים הרשומים לעיל מולאו על ידי

 

     תאריך:         : חתימה

 

 

 

 

 מדבקה
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