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 מסונף לבית הספר לרפואה של
 האוניברסיטה העברית והדסה ירושלים

 

 ייעוץ גנטי

 שלום רב,

 . ךעבור מטרת הייעוץ התאמת סוג הבירור גנטי הנחוץ. צוות המכון הגנטי של קפלן עומד לרשותכם במתן יעוץ גנטי אישי

 במכון:להלן המידע הרלוונטי והמסמכים שעליכם להביא לקראת הביקור 

  לשם קבלת ייעוץ וביצוע בדיקה יש לתאם תור מראש 

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

 בדיקות דם.

  קודים הבאים:לפי ה( 17)טופס התחייבות 

  71105או   60004קוד   -למבוטחי כללית  

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

 ושל בני המשפחה כםמידע רפואי מפורט לגבי הרקע של 

  מכתב הפניה 

 יםמודפס – בירורים שבוצעות ווצאת 

 כל בדיקה וייעוץ נוספים שבוצעו 

 מלא וחתום – השאלון המצורף 

 מומלץ לבקר באתרנו שכתובתו www.kmc.org.il יחידות רפואיות<המכון לגנטיקה קלינית : 

      

 
 

 

 

 תודה על שיתוף הפעולה,

 המכון הגנטיצוות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmc.org.il/
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 ומידע טופס פרטים אישיים
 

 קירבה למטופל: שם של ממלא הטופס:

 פרטי המטופל

 שם משפחה: שם פרטי:

 נקבה□ זכר □מין:  גיל: תאריך לידה מלא:

 כתובת למשלוח דואר כולל מיקוד:

 :2סלולרי :1סלולרי טלפון בבית:

 אימייל:

 האם הייתם בייעוץ גנטי / בדיקות במכון זה בעבר? כן ) (  לא ) (

 האם הייתם בייעוץ גנטי /בדיקות גנטיות במוסד רפואי אחר? כן ) (  לא ) (
       בנושא:       שנה 

 (*בייעוצי מבוגרים)נא למלא גם  פרטי ההורים

 שנת לידת האם: *מוצא הורים: שם מלא : -*אמא 

  *מוצא הורים: שם מלא: –*אבא 

 מקצוע הורים: שם מלא: –אפוטרופוס אחר 

 אחר )נא לפרט(:□   אבא        □ אמא            □  מי המטפל העיקרי? -במקרה של הורים פרודים 

 ) ( לא    האם יש קרבת דם ביניכם?     ) ( כן 

 פרטי הרופא המפנה

 התמחות: שם משפחה: שם פרטי:

 כתובת המרפאה:

 אימייל: פקס במרפאה: טלפון במרפאה:

 סיכום המחלה הנוכחית:

 ת?\מהי האבחנה העיקרית של המטופל

 באיזה גיל הבחנתם לראשונה שמשהו לא בסדר אצל המטופל?

 נא לציין אבחנות רפואיות נוספות )אם יש(:

1. 3. 

2. 4. 

 בדיקות רפואיות שבוצעו: )נא לצרף טפסים עם תשובות(
 

 האם יש במשפחה: )נא לפרט(

 ) ( כן ) ( לא מומים מולדים ) ( כן ) ( לא מחלות תורשתיות במשפחה: 

 \פיגור שכלי  \אחור התפתחותי
 אוטיזם

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

 ) ( כן ) ( לא

מחלת  \ניוון שרירים \נכות ) ( כן ) ( לא חרשות או עיוורון )גם לבקנות(
 מערכת העצבים

 ) ( כן ) ( לא

 ) ( כן ) ( לא אחר ) ( כן ) ( לא כלי דם\הפרעות תורשתיות בלב

 נא לציין קרובי משפחה חולים, מהי מחלתם ובאיזה גיל אובחנו:

1. 3. 

2. 4. 

 

הריני לאשר כי הפרטים וכן בדבר תוצאות הבירור.  את בני משפחתי בדבר קיומו של ייעוץ גנטי,נה, כי עליי ליידע \אני מבין
 :הרשומים לעיל מולאו על ידי

 
 

        :חתימה               תאריך: 


