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 שאלון לנבדקים ולמשפחות בסיכון לסרטן תורשתי
 המרפאה האונקוגנטית

 

 שלום רב,

ייעוץ אישי ומשפחתי לסיווג דרגת  ןנית המכוןבמסגרת גנטי.  -יעוץ אונקולוגיצוות המכון הגנטי של קפלן עומד לרשותכם במתן 

 .הסיכון לגידולים מסוימים אצל הפונה ואצל בני משפחתו

 להלן המידע הרלוונטי והמסמכים שעליכם להביא לקראת הביקור במכון:

 לשם קבלת ייעוץ וביצוע בדיקה יש לתאם תור מראש 

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

 לתשלום לבדיקות במימון עצמי ביום הבדיקה יש להביא אמצעי תשלום )רצוי כרטיס אשראי או צ'ק(. . בדיקות דם

 יטוחים המשלימים.בדיקות גנטיות לסרטן משפחתי במרבית המקרים אינן כלולות בסל וגם לא בב

   קודים הבאים:לפי ה (17)טופס התחייבות 

  70310קוד   -למבוטחי כללית  

  קוד משרד הבריאות  - לאומית(\מאוחדת\)מכבילמבוטחי קופות חולים אחרותL9243 

  562-כ בעלות של –מימון עצמי ₪ 

 מידע רפואי מפורט לגבי הרקע שלכם ושל בני המשפחה 

 אם הופנית ע"י רופא( מכתב הפניה( 

 בפרט מבדיקות מערכת העיכול, כגון  דו"חות פתולוגיים ודו"חות ניתוחים אם בוצעו, ביופסיות( 

 קולונוסקופיות(, סיכומי אשפוז )שלך ושל בני המשפחה(.

   מלא וחתום –השאלון המצורף 

 מומלץ לבקר באתרנו שכתובתו c.org.ilwww.km יחידות רפואיות<המכון לגנטיקה קלינית : 

  

 

 

 

 

 

 תודה על שיתוף הפעולה,

 צוות המרפאה האונקוגנטית

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmc.org.il/
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 על מנת להקל עליך להכין את הרקע הנדרש ולסייע לנו בהכנת הביקור, נא למלא את השאלון הבא: 

 מעבדה:____________________מספר  -למילוי ע"י המשרד  )נא להקיף ולהוסיף כל מידע רלוונטי(

     תאריך: 

     ת"ז       שם משפחה __________________ שם פרטי

   מיקוד:    יישוב:   מספר:      רחוב: 

     טל' נוסף:    בית:    נייד:

 )נא להקיף(:  מקור הפניה למרפאה* 

 / רופא משפחה / אונקולוג/ כירורג שד/ גניקולוג / גסטרואנטרולוג    ( ד"ר 1

         כתובתו:    או אחר: 

 משפחה-( בעקבות בן3      ( יוזמה אישית2

 ( נתגלה/נתגלו אצלי פוליפ/ים   3( סיפור משפחתי של סרטן 2( אובחנה אצלי מחלת סרטן   1: סיבת ההפניה

   /  מצד האב:   /   מוצא המשפחה: מצד האם: 

 מוקדם, לא בדיקות שמבוצעות לאחר אבחון של מחלה ממארת.המידע שלהלן מתייחס רק לבדיקות גילוי 

     שד? אם כן, מתי?  MRI  /USא. האם ביצעת בדיקת ממוגרפיה/ 

 ב. האם ביצעת קולונוסקופיה?___________ אם כן, מתי? )כמה קולונוסקופיות?(_________________

 ג. האם ביצעת בדיקת דם סמוי בצואה?___________ אם כן, מתי?_________________ 

    ד. האם בוצע יעוץ או בירור גנטי משפחתי? כן / לא   אם כן, היכן    _______________     בשנת 

 ץ גנטי /אונקוגנטיייעו -בדיקות גנטיות שלך או של בני משפחה; * סיכום רפואי–נא להביא: * תוצאות מעבדה  –אם כן 

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

 הריני לאשר כי הפרטים הרשומים לעיל מולאו על ידי:

   _____________________________________    תאריך: ____________________ חתימה: 
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 היסטוריה אונקולוגית )מחלות ממאירות( בנבדק/ת ובני משפחתו/ה:

 סיכום מחלת הסרטן במטופל:

 האם חלית באחת מן המחלות הבאות? אם כן, נא לסמן, ולפרט בתאים מתחת.

 לא□  כן□  סרטן שד 

 סוג ניתוח: גיל בזמן אבחון המחלה: דו צדדי□ חד צדדי  □ 
 הסרת גוש )למפקטומי(□ 
 כריתה חלקית□ 
 כריתה מלאה□ 

 בית חולים:

 לא□  כן□  שחלהסרטן 

 בית חולים: סוג ניתוח: גיל בזמן אבחון המחלה:

 לא□  כן□  מעי גס

 בית חולים: סוג ניתוח: גיל בזמן אבחון המחלה:

 לא□  כן□  רחם

 בית חולים: סוג ניתוח: גיל בזמן אבחון המחלה:

 לא□  כן□  קיבה

 בית חולים: סוג ניתוח: המחלה: גיל בזמן אבחון

 לא□  כן□  לבלב

 בית חולים: סוג ניתוח: גיל בזמן אבחון המחלה:

 לא□  כן□  אחר: פרט

 בית חולים: סוג ניתוח: גיל בזמן אבחון המחלה:

  

 נא למלא לגבי סוגי סרטן שנמצאו –לגבי בני משפחה          

 לא□  כן□  שד

בירור גנטי? נא לצרף  קרבה משפחתית: בזמן אבחון המחלה:גיל  דו צדדי□ חד צדדי  □ 
 תוצאה:

 

 לא□  כן□  שחלה

 בירור גנטי? נא לצרף תוצאה גיל בזמן אבחון המחלה: קרבה משפחתית:

 לא□  כן□  מעי גס

 בירור גנטי? נא לצרף תוצאה גיל בזמן אבחון המחלה: קרבה משפחתית:

 לא□  כן□  לבלב

 בירור גנטי? נא לצרף תוצאה בזמן אבחון המחלה:גיל  קרבה משפחתית:

 לא□  כן□  לא ידוע\אחר

 


