
 
 

 

 

 נהלי טיפול במרכז מ.ט.ר.ה

 .יש להסדיר התשלום בתחילת כל חודש ,עבור החודש כולו. לא ניתן לשלם עבור פגישה בודדת 

 

  והגשת כל הניירת הדרושה:  תיאום הפגישה יתבצע רק לאחר הסדרת התשלום 

 וכו'(. ,שאלון מבוגר , הפניות, אישור: אין מניעה להיכנס למים 17)טופס              

  שקלים.   50תחויבו בקנס על סך   אחרת , בערב הקודם לטיפול 18:00יש להודיע על ביטול טיפול עד השעה 

 עקביות ורצף הגעה לטיפול הינם תנאים הכרחיים להצלחת הטיפול.

 הטיפול במרכז יופסק לאלתר.,  טיפולים בסדרה 2לאור זאת, במקרה של היעדרות מעל              

  כל שטח המרכז הינו שטח המשמש לטיפולים שונים . הלקוחות מבקשים להמתין בפינות ההמתנה המיועדות

 להסתובב בשטח הבריכה, במדשאות ובחצרות. ולא לכך

 

   .)אין לעשן בכל שטח המרכז )כולל השטח החיצוני 

 
 

  .אין לאכול כשעה לפני הפעילות בבריכה 

 

    .על המטופל לקיים תקשורת מכבדת עם כל צוות המרכז, אחרת לא ניתן יהיה לקיים טיפול מתאים 

 
   

 .המקום מאובטח על ידי מצלמות אבטחה לשם ביטחונכם האישי 

 

  לעמוד בהם תחייבנהלי המקום והנני מהריני מאשר כי קראתי את: 

 

 ת.ז. __________________________   שם המטופל:_________________

 חתימה:________________________

 

 

 

 



 
 

 

 
 במרכז  מ.ט.ר.ההידרותרפיה / טיפול לאבחון שאלון הפניית מבוגרים  

 
 ________________:   תאריך מילוי השאלון                      

 פרטים אישיים 
 

 .ז ___________ת__ תאריך לידה: ___________שם פרטי: _________שם משפחה: ______
 

 כתובת: _____________________________ טלפון בבית: __________________
 

 גורם מממן:  מכבי / מאוחדת / פרטי  :_______________________ נייד טלפון 
 

 דואר אלקטרוני:________________@_____________ 
 

 טלפון בעבודה:____________________ מצב משפחתי:___________________
 

 מפנה:_____________________ רופא 
 
 

 אבחנות רפואיות :
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
 

 יות:  הנחיות רפוא
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 הערות או משהו נוסף שברצונך לציין?
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
  



 
 

 

 

במהלך החצי או היה שינוי במצבך הרפואי האם אושפזת   .1
 או מיום הנפקת האישור הרפואי? נההאחרו שנה

 כן/לא

 כן/לא האם את/ה נוטל/ת תרופות באופן באופן קבוע?  .2

 כן/לא ת מיתר לחץ דם?/האם את/ה סובל  .3

 כן/לא האם את/ה סובל/ת מסכרת?  .4

 כן/לא כימיים/כלור?האם ידוע לך על אלרגיה לחומרים   .5

 כן/לא האם ישנם פצעים פתוחים/מפרישים בעור?  .6

 כן/לא האם יש נטייה להתעלפות?)לדוגמא בחום/מאמץ/התרגשות(  .7

 כן/לא האם את/ה סובל/ת מבעיות נשימה/ריאה?  .8

 כן/לא או בעיה לבבית כלשהי? האם סובל/ת מאי ספיקת לב?  .9

 כן/לא האם סובל/ת מאי ספיקת כליות?  .10

 כן/לא האם סובל מאפילפסיה או נטייה להתכווצויות?  .11

 כן/לא האם קיימת בעיה בשליטה על סוגרים? )שתן/יציאות(  .12

 כן/לא האם ישנן בעיות בבליעה/ שיעול?  .13

 כן/לא האם ישנה דלקת אוזניים או קיים חור בעור התוף?  .14

 כן/לא האם סובל/ת ממחלה זיהומית?  .15

 כן/לא מחלות כלי דם?דלקות ורידים או האם סובל/ת מ  .16

 כן/לא האם סובל/ת כעת או בעבר ממחלה אונקולוגית?  .17

 כן/לא האם בהריון?  .18

  האם את/ה חש/ה לא בטוח בביתך  .19

 
 במידה ואחת התשובות הנה "כן" נא לפרט:

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
  הצהרת בריאות:

 
העלמת מידע  אני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומציגים באור מלא את הרקע הרפואי שלי. ידוע לי כי

 והצהרה לא נכונה, אסורים ועלולים לגרום לי נזק רפואי.
כמו כן, אני מוותר/ת על הסודיות הרפואית ומאשר/ת למסור דו"ח על תוצאות הבדיקות הרפואיות אותן אצטרך לבצע 

 במסגרת פעילותי במרכז מטרה.
 

          _____________________________________                _______________ 
 חתימה                                          +                        ת.ז.שם+ שם משפחה            

 
 
 
 
 

 נא לצרף סיכומי טיפול/ אבחונים מעודכנים   
 


