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 נספח  א'
   טופס בקשה לאישור בדיקת

Prosigna pam 50 
 

     
   לכבוד

 מית"ר
   

    חטיבת הרפואה
 7052578-25מית"ר   מייל-פקס

 שלום רב,
 לוגי מקוריי הרופא בצורה ברורה וכן דו"ח פתובטופס כולל פרט כל הפרטיםיש למלא את  *** 
        

    פרטי החולה:
 שם פרטי:  שם משפחה: 

 
 מס' זהות:

 שם משפחה בלועזית:

 
 שם פרטי בלועזית:

 
 :מלא תאריך לידה

 רופא מטפל/מפנה:
 

 מחוז המבוטח: מרכז רפואי:

     

 :HER-2 רצפטורים לאסטרוגן: :קוטר הגידול

 מעורבות בלוטות לימפה אקסילריות:

 האם מועמדת לטיפול הורמונלי:

    
    ע לחולה:הטיפול המוצ

  ?prosigna pam 50 -מה הטיפול המוצע לחולה, ללא נתונים מ

 

 הטיפול שיוצע לחולה באם תתקבל 
 בתחום: Risk Of Recurrence( RORתשובת)

 Low risk: 

 Intermediate risk: 

 High risk: 

     
  ! Her-2 -מלאה מביופסיות ומניתוח, כולל רצפטורים ו תיש לצרף תשובה פתולוגי

 נא לציין שם המעבדה הפתולוגית:

 
 :חתימה שם הרופא המבקש:

 טלפון נייד: טלפון במחלקה: 

 פקס: דואר אלקטרוני:

 
 הבדיקה אושרה: כן / לא.      נימוק: _______________________________________

 תאריך: ____________ חתימה: ____________________         
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 נספח ב'

  

 לכבוד
 

_________________ 
 

 ויתור על סודיות רפואית

 פרטי המבקש .א

 שם פרטי שם משפחה

 

 מס' זהות

 

 מען פרטי

 

 רחוב                            מס' בית                ישוב  

 

 שם מלא בלועזית:  _____________________________________________________

 

 אני החתום מטה נותן בזה רשות למרכזכם ו/עובדיכם ו/או לכל מי שפועל מטעמכם למסור 

 להלן: "המבקש", את כל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל, בצורה שתדרש  , לאל.אי.אמ  בע"מ

על ידי המבוקש, ו/או על מצב בריאותי, ו/או על כל מחלה שחליתי בה בעבר, ו/או שאני חולה בה 

 .ביופסיהה בה בעתיד ו/או פרטים על כעת, ו/או שאחל

ואני משחרר אתכם ו/או את עובדכם ו/או כל מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם מחובת שמירה על 

סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי ו/או מחלתי כנ"ל ומוותר על סודיות זו כלפי המבקש, ולא 

 נ"ל. תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר ל

 

 כתב ויתור זה יעמוד בתוקפו עד לתאריך  ____________________

 תאריך ___________________   מקום חתימה _____________חתימה______________

 פרטי העד לחתימה .ב

 שם פרטי שם משפחה

 

 מס' זהות

 

 מען פרטי

 

 רחוב                            מס' בית                ישוב  

 

 חתימה  _______________                                                                                                          

 

 25-7052578: נא להעביר לפקס מס'

 


