שאלונים י״ט-כ׳
הטופס מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.

שאלונים להשלמת פרטים רפואיים
פרטי המועמד לביטוח מועמד ראשי
שם משפחה

מועמד שני

שם הסוכן

מספרו

שם מנהל פיתוח עסקי

מספרו

מספר
ההצעה

ילד

שם פרטי

כלל חברה לביטוח בע"מ

מספר הזהות

תאריך הלידה

המין:

משקל
זכר גובה
נקבה ___ ס"מ ____ ק"ג

יט .שאלון מומים/מחלות ו/או הפרעות במערכת המין ו/או הרבייה (גם לגברים)
לא

לא

כן

כן
 .6דימומים חוזרים ללא קשר למחזור
 .7אנדומטריוזיס (רירית הרחם מחוץ לרחם)
 .8זיהומים חוזרים ברחם  /שחלות  /חצוצרות  /אגן
  .9כעת בהריון
 9.1ההריון מוגדר בסיכון גבוה
 .10ניתוח קיסרי
 .11גוש באשך
1
 11.1בוצע בירור ואובחן ממצא שפיר
.12
אשך טמיר וריקוצלה הידרוצלה היפוספדיאס
 12.1טרם נותח
 12.2נותח  -נא מלא שאלון ניתוחים
 .13צניחת איברי אגן
 13.1קיימת דליפת שתן

 .1הפרעות בשד (גם אצל גברים)
		 גוש ו/או ציסטה בשד
1.1
1
		  1.1.1בוצע בירור ואובחן ממצא שפיר
 .2הפרעה בשחלות
		 גוש ו/או ציסטה בשחלה
2.1
1
		 בוצע בירור ואובחן ממצא שפיר
2.2
		 אובחנו שחלות פוליציסטיות
2.4
 .3קונדילומה  /פפילומה נא פרט באיזה איבר

2

 .4רחם שרירני (מיומה)
		 טרם נותח
4.1
		 נותח נא מלא שאלון ניתוחים
4.2
 .5מעל  3הפלות ספונטניות
במידה ועברת ברור קרישיות יתר נא מלא שאלון יג
מום/מחלה או הפרעה אחרת במערכת המין ו/או הרביה .אם כן ,נא פרט:
 1אם הבירור בוצע בשנתיים האחרונות ,נא צרף תוצאות בדיקת הדמייה ו/או תשובת ביופסיה
 2נא מכתב מרופא מטפל המתייחס לבירור שבוצע והמצב העדכני

כ .שאלון מומים/מחלות ו/או הפרעות ריאומטיות (מפרקים /עצמות  /רקמת חיבור)
לא

לא

כן
.1

אוסטאוארטרוזיס (מחלת מפרקים ניוונית על רקע שחיקה בלבד) 1

		 קיימת מעורבות של מפרק יחיד בלבד
1.1
		 נא פרט באיזה מפרק מדובר _______________
 1.2קיימת מעורבות של שני מפרקים ויותר 1

כן
.2
.3
.4
.5
.6

אוסטאומיאליטיס כרונית (דלקת העצם)
ריאומטיד ארטריטיס (דלקת מפרקים שגרונית)
זאבת (לופוס) 1
1
פיברומיאלגיה (דאבת שרירים)  1מחלת העייפות הכרונית ()CFS
סקלרודרמה (לייפת) 1
1

1

מום/מחלה ו/או הפרעה ראומטית אחרת נא פרט:
מק״ט 16123

 1נא להמציא מכתב מפורט מרופא מומחה הכולל התייחסות לאבחנה ,מועד הגילוי  ,אילו איברים מעורבים ,טיפול תרופתי סיבוכים מידת חומרת המחלה ומצבך התפקודי
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תאריך____________________

שם המועמד ___________________________________

מס׳ זהות _______________________

חתימת המועמד ___________________________

