
 

 

 מטפלהפניה לרופא 

 

 נא ציין/י את פרטיך:לשם כך א, לרופאאדמיניסטרטיבית נשמח לעמוד לרשותך גם בפנייה 

 __________________. ______________ ת.זשם ___________ שם משפחה 

 ___________ _עיר מגורים _  _ _דוא"ל _______________ ____________גיל 

 ____ _____________ מיקוד___  מספר _______________ רחוב __________

 ________טלפון ________

 

 ________________________________ ?בקליניקהשלך  מי הרופא המטפל

 ____________________________________? אחרוןה מפגשהתאריך מהו 

 ?סיבת הפניהמהי 

 קביעת תור. 

 דיווח תקופתי. 

 חידוש מרשם. 

 

 :באם יש צורך בחידוש מרשם, נא ציינו את התרופות המבוקשות

 :________כדורים ליום סה"כ ___:_____לכדור __ מינון______________שם התרופה:_

 שם התרופה:_________________ מינון לכדור:________ סה"כ כדורים ליום:________

 שם התרופה:_________________ מינון לכדור:________ סה"כ כדורים ליום:________

 

 _____________________________________/י כמה זמן נוטל התרופה: ____ציין נא

 ________רצויות כלשהן: כן/לא. פרט: _______________________ האם יש תופעות לא

 _____פרט: __________________________________ .דם: כן/לאהאם בוצעו בדיקות 

 ____________________________________ האם התרופה עוזרת ואיך, מומלץ לפרט:

 

 :מרשםקבלת מועדף לאופן  /י, נא צייןונוכל לטפל בבקשהבמידה 

  ברמת אביב בתיאום מראשאיסוף עצמי במשרדי הקליניקה. 

 רחוב ביל"ו בתל אביב בתיאום מראשאיסוף עצמי במשרדי הקליניקה ב. 

 שרדי הקליניקה בחיפה בתיאום מראשאיסוף עצמי במ. 

  דואר.במשלוח 



 

 נוספות: ותהער

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 : כלליותהערות 

  הינם חובהבטופס השדות כל. 

 מייל ל ב ר את הטופסנא להעבי- elanae@drtal.co.il   עם העתק ל-  mail@drtal.co.il .

 .3311-3131141ניתן להעביר גם לפקס של המרכז 

 :הערות

  ,בעבר על ידי  שנרשמהניתן לבקש רק תרופה מטעמי בטיחות והגנה על בריאותכם

ת לוואי. לעיתים , וזאת במידה שהתרופה אכן מסייעת, ואין תופעואחד מהרופאים

 ., אנא התעדכנו עם הרופאנדרשות בדיקות דם

  המרשם. את הבקשה למרשם מועברת לרופא והוא אשר יקבע, לפי המצב, אם לחדש

, שכן הוא זקוק אנו ממליצים לשוחח עם הרופא טלפונית במקביל למילוי הבקשה באתר

 .למידע לגבי מצבכם

 ימי עבודה, במידה ומדובר במרשם דחוף יש  1תוך  לכשיאושר המרשם, הוא ישלח

  ., ואנו נעשה מאמץ להקדים זאתלציין זאת בהערות הטופס

 אשר דורשים התייחסות ישירה ולא השירות לא נועד לטיפול במקרים דחופים ,

 .יינתן בכפוף לשיקול דעתו המקצועית של הרופאכל טיפול  ,בכל מקרהבמסגרת טופס. 

 ליניקה מחוייבות ק, המזכירות בשהבקשה שלך תעבור דרך משרד הקליניקה סביר

 .לשמירה על סודיותך בהתאם לחוק

  הרופא או  עםקלינית מטעמים של בטיחות הטיפול, שירות זה לא מיועד להתייעצות

 תור. אנא קבעו לבקשות בנושאים שאינם מפורטים ברשימה זו. לשם כך

  ג יש למלא את הפרטים ולציין זאת בחלון ההערות 92במידה ויש צורך במתן טופס ,

ן וזאת כדי לוודא כי אכ, טיפול במרשם מסוג זה דורש בדיקה מעמיקה יותר של הרופא

לא קיימות תופעות לוואי או מצבים אחרים העלולים להזיק לבריאותכם. במקרה 

אישור ארוך התהליך בסבלנות שכן  התאזרוג', אנא  92והרופא יאשר ניפוק טופס 

 .יותר

 בדואר ארוכה מהרגיל ולכן אנו ממליצים על איסוף נו, לעיתים, קבלת המרשמים לצער

 המרשם ישירות מהקליניקה.

 בברכה,                                      

 מזכירות הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית 
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